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CONGRESSO NACIONAL
1 - DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, de 1997, que aprova o texto do Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação entre a

Comunidade Européia e os seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus Estados-Partes, assinado
em Madri, em 15 de dezembro de 1995 ·03539

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SUMÁRIO

1 - ATA DA 171 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 41 SESSÃO LEGISLA
TIVA, EXTRAORDINÁRIA, DA SOl LEGISLATU
RA, EM 4 DE FEVEREIRO DE 1997.

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

anterior
111- Leitura do Expediente

OFíCIOS

Nl! 87197 - Dos Senhores Deputados Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL; José Aníbal, Líder
do PSDB; e Geddel Vieira Uma, Viee-Líder do
Bloco Parlamentar PMDBIPSDPSL, indicando o
Deputado Michel Temer para disputar o cargo de
Presidente da Câmara dos Deputados. 03539

Nl! 191197 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, comunicando que a
Bancada do PFL, escolheu os Deputados Herá
clito Fortes e Efraim Morais para concorrerem
aos cargos de 1l! Vice-Presidente e 42 Secretário
da Câmara dos Deputados. 03540

Nl! 161/97 - Do Senhor Deputado Odel
mo Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL,
comunicando que a referida Bancada indicou
os Deputados Severino Cavalcanti e Wagner
Salustiano como candidatos, respectivamente,
aos cargos de 2l! Vice-Presidente e Suplente
de Secretário. 03540

Nl! 391/97 - Do Senhor Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB, comunicando que a referida Bancada
incicou os Deputados Ubiratan Aguiar e Luciano CéL's
tro como candidatos, respectivamente, aos cargos de
1º Secretário eS~te de Secretário..... 03540

Nl! 60/97 - Do Senhor Deputado José Ma
chado, Líder do PT, comunicando que a referida
Bancada indicou o Deputado Paulo Paim para inte-
grar a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. ... 03540

Nº 64/97 - Do Senhor Deputado José Ma
chado, Líder do PT, indicando o Deputado Paulo
Paim para o cargo áe 42 Secretário da Mesa Di-
retora da Câmara dos Deputados. 03541

Nl! 2/97 - Do Senhor Deputado Vicente
Cascione, Líder do PTB, comunicando a sua can
didatura ao cargo de 2º Secretário da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados. 03541

Nº 12/97 - Do Senhor Deputado Matheus
Schmidt, Líder do PDT, comunicando a indicação
do Deputado José Maurício como candidato ao
cargo de Suplente da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados........ 03541

Nl! 2/97 - Do Senhor Deputado Cipriano
Correia, comunicando sua candidatura ao cargo
de Suplente da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados.............................................................. 03541

Nl! 20/97 - Do Senhor Deputado Elias Mu
rad, comunicando sua candidatura ao cargo de
Suplente de Secretário da Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados. 03541

Nl! 56/97 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Patriota, comunicando sua candidatura ao cargo
de Suplente de Secretário da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados. 03541

Nl! 102/97 - Do Senhor Deputado Jaime
Martins, comunicando sua candidatura ao cargo
de 1l! Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados. 03542

Nº 8/97 - Do Senhor Deputado João Leão,
comunicando sua candidatura ao cargo de 1º Se
cretário da Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados. .. 03542

S/Nº/97 - Do Senhor Deputado José Lou
renço, comunicando sua desfiliação do PPB e
sua filiação ao PFL. 03542

Nl! 7197 - Da Senhora Deputada Vanessa
Felipe, comunicando sua candidatura ao cargo
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de Suplente de Secretário da Mesa Diretora da sobre a eleição em distritos plurínomínais para a
Câmara dos Deputados......................................... 03545 Câmara dos Deputados......................................... 03613

REQUERIMENTOS PROJETOS APRESENTADOS

- Do Senhor Deputado Paudemey Avelino,
requerendo o registro de sua candidatura ao car
go de 22 Vice-Presidente da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados... 03545

- Do Senhor Deputado Wilson Campos, re
querendo o registro de sua candidatura ao cargo
de Presidente da Câmara dos Deputados. 03545

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Nelson Trad, comu
nicando sua candidatura ao cargo de 22 Secretá-
rio da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados... 03545

MENSAGENS

Mensagem n2 97, de 1996 (Do Poder
Executivo) - Solicita ao Congresso Nacional a
retirada do Projeto de Lei n2 4.900, de 1995,
que "Altera o Capítulo li, do Título I, do Livro li,
artigos 406 a 497, do Decreto-Lei n2 3.689, de
3 de outubro de 1941, Código de Processo Pe-
nai". 03546

Mensagem n2 100, de 1996 (Do Poder
Executivo) - Solicita ao Congresso Nacional a re
tirada do Projeto de Lei n2 4.905, de 1995, que
"Dispõe sobre aplicação de normas jurídicas"...... 03546

Mensagem n2 594, de 1996 (Do Poder
Executivo) - Solicita ao Congresso Nacional a re
tirada do Projeto de Lei n2 4.898, de 1995, que
"Dá nova redação aos artigos 63,300,312,319,
320, 322, 323, 325, 326, 350 e 387 do Decreto
Lei nll 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal". ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... 03547

OFíCIO

Ofício n2 720-P, de 1995 (Do Supremo Tri
bunal Federal) - Solicita licença prévia, nos ter
mos do artigo 53, parágrafo l l1, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida contra
o Deputado Federal Júlio Redecker; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela não-concessão da licença. 03547

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nll 435,
de 1996 (Da Sr' Maria Laura e outros) - Adiciona
aos arts. 40 e 202 da Constituição Federal, res-
pectivamente, os §§]lI e 32................................... 03600

Proposta de emenda à Constituição n2 436,
de 1996 (Do Sr. Beto Mansur e outros) - Dá nova
redação ao art. 33 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias. 03608

Proposta de Emenda à Constituição n2 443,
de 1997 (Do Sr. Nelson Marchezan e outros) -
Altera o art. 45 da Constituição Federal, dispondo

Projeto de Decreto Legislativo n2 375, de
1997 (Do Sr. Jaques Wagner) - Susta a eficácia
das Portarias nlls 87/96, 88/96 e 89196 editadas
pelo Ministro das Comunicações no DOU de
25-4-96, outorgando permissões para explora
ção do Serviço de Televisão por Assinatura via
Satélite. '" 03620

Projeto de Decreto Legislativo nll 376, de
1997 (Do Sr. Fernando Gabeira) - Dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do Terri
tório Federal de Femando de Noronha e dá ou-
tras providências. 03623

Projeto de Resolução nll 117, de 1997 (Do
Sr. Ronaldo Perim) - Proíbe a realização. de con
venções partidárias no plenário da Câmara dos
Deputados........ 03624

Projeto de Resolução nll 119, de 1997 (Do
Sr. Ivan Velente e outros) - Institui Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finaUdade de in
vestigar o funcionamento e o envolvimento de
membros do Poder Público nos esquemas de
venda de concessão de rádios. 03625

Projeto de Lei nll 2.561, de 1996 (Da S,.
Zulaiê Cobra) - Altera a redação do art. 222 do
Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal. 03628

Projeto de Lei nll 2.664, de 1996 (Do Sr. Ro-
bério Araújo) - Altera a Lei nll 8.072 de 25 de julho
de 1990, que dispõe sobre crimes hediondos.......... 03629

Projeto de Lei n2 2.671, de 1996 (Do Sr.
Tuga Angerami) - Altera dispositivos da Lei nll

8.009, de 29 de março de 1990, que "Dispõe so-
bre a impenhorabilidade do bem de família". 03631

Projeto de Lei nll 2.703, de 1997 (Do Sr.
Antônio do Valle) - Dispõe sobre a abertura de
créditos especiais e similares por instituições fi-
nanceiras, e dá outras providências. 03634

Projeto de Lei nll 2.704, de 1997 (Do Sr.
Hugo Biehl) - Determina a disponibilização pelo
Departamento de Imprensa Nacional, para fins de
consulta, do Diário Oficial da União na Rede de
Comunicação Intemet.. 03635

Projeto de Lei nll 2.705, de 1997 (Do Sr.
Serafim Venzon) - Concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industria;;zados às máquinas e
aos equipamentos agrícolas destinados exclusi
vamente ao uso do agricultor familiar, e dá outras
providências. 03635

Projeto de Lei n2 2.706, de 1997 (Do Sr.
José Aníbal) -Introduz alteração na Lei nll 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre a
organização da Assistência Social e dá outras
providências". . 03636
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Projeto de Lei nº 2.714, de 1997 (Do Sr. Ar- sadas pela manutenção da representação do Se-
lindo Vargas) - Dá nova redação ao art. 84 da Lei nado Federal no Rio de Janeiro. 03658
n2 8.906, de 4 de julho de 1994, que "Dispõe sobre CLÁUDIO CHAVES - Artigos "A casa de
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados Collor", do jornalista Fernando Rodrigues, publi-
do Brasil- OAB", e dá outras providências. 03637 cado no jornal Folha de S.Paulo, e "Receita já

Projeto de Lei n2 2.716, de 1997 (Do Sr. WaI- investiga dinheiro de mansão", dos jornalistas
domiro Fioravante) - Dispõe sobre o acesso gratui- Hugo Marques, José Meirelles Passos e Florên-
to aos medicamentos para os deficientes físicos. .... 03638 cia Costa, publicado no jornal O Globo. ••.•.•••..••.•. 03659

Projeto de Lei n2 2.717, de 1997 (Do Sr. Wel- CONFUCIO MOURA - Imperativo de mu-
son GasparinQ - Concede isenção do Imposto 50- danças na politica econômica do País. Urgência
bre Produtos Industrializados aos veículos automo- na adoção de medidas para aumento da poupan-
tores, inclusive equipamentos, de fabricação nacio- ça interna. Necessidade de novos estímulos às
nal, quando adquiridos pelas Prefeituras Munici- exportações brasileiras. Diminuição de tributos e
pais, para emprego exclusivo nos serviços públicos aumento da base de contribuintes. 03661
que prestem, e dá outras providências. 03639 FERNANDO FERRO - Falecimento do can-

Projeto de Lei n2 2.718, de 1997 (Do Sr. tor e compositor pernambucano Chico 8cience....... 03662
Welson Gasparini) - Altera a redação dos arts. 52 CHICO VIGILANTE - Repúdio às declara-
e 74 da Lei do Serviço Militar, estabelecendo a ções do ex-Presidente Fernando Collor de Mello,
idade de trinta anos como limite máximo para a em entrevista à Central Brasileira de Comunica-
comprovação de situação perante o serviço mili- ções - CBN, desairosas ao Partido dos Trabalha-
tar, em tempo de paz............................................. 03641 dores. 03664

Projeto de Lei n2 2.719, de 1997 (Do Sr. ROBERTO PAULlNO - Contrariedade à
Welson Gasparini) - Altera a redação do art. 58 privatização da Companhia Vale do Rio Doce...... 03664
da Consolidação das Leis do Trabalho, que dis- GONZAGA PATRIOTA - Artigo "Desertifi-
põe sobre a jornada de trabalho. 03646 cação", de autoria do Prof. Manuel Correia de

Projeto de Lei n2 2.720, de 1997 (Do Sr. Andrade, publicado no Jornal do Commercio,
Jarbas Lima) - Inclui entre as áreas não tributá- do Estado de Pernambuco. 03664
veis pelo Imposto Territorial Rural (ITR) as de ENIO BACCI- Visita do Presidente da Co-
matas nativas......................................................... 03646 missão de Agricultura da Assembléia Legislativa

Projeto de Lei n2 2.721, de 1997 (Do Sr. do Rio Grande do Sul e de lideranças sindicais e
João Maia) - Cria áreas de livre comércio nos políticas à Casa com vistas à realização de au-
Municípios de Plácido de Castro, Xapuri, Assis diências para o exame da situação vinícola no
Brasil e Capixaba, no Estado do Acre, e dá ou- Estado. 03666
tras providências. 03647 WILSON CIGNACHI - Artigo "Prioridade

Projeto de Lei n2 2.723, de 1997 (Do Sr. agrícola", de Ana Amélia Lemos, publicado no
Wigberto Tartuce) - Dispõe sobre a proibição de jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Estado do Rio
comercialização e venda de bebidas alcoólicas Grande do SuL..................................................... 03666
nas rodovias federais. 03654 LUIZ MAINARDI - Transcurso dos 150

Projeto de Lei n2 2.724, de 1997 (Do Sr. anos de atividades da Câmara Municipal de
Wigberto Tartuce) - Toma obrigatória a identifica- Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Necessida-
ção de recém-nascidos e dá outras providências. 03655 de de apuração das causas do fechamento da

Projeto de Lei n2 2.725, de 1997 (Do Sr. Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados -
Wigberto Tartuce) - Modifica os arts. 213 e 214 CICADE. 03667
do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de JOÃO COSER - Urgente inclusão dos
1940 - Código Penal Brasileiro. 03655 complexos portuários de Praia Mole e Tubarão,

JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so- do Estado do Espírito Santo, na categoria de Por-
bre a exigência regimental de maioria absoluta de to Organizado. 03667
votos para eleição, em primeiro turno, dos mem- SIMÃO SESSIM - Situação caótica do
bros da Mesa Diretora. 03657 trânsito brasileiro. Sucesso do Projeto Criança

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Acolhi- Viva, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas
mento da questão de ordem formulada pelo De- de Transporte de Passageiros de Nova Iguaçu -
putado José Genoíno, para posterior deliberação Setranspani, no Estado do Rio de Janeiro. Con-
pela Presidência. 03658 gratulações com o sindicato pelo recebimento do

IV - Pequeno Expediente 102 Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito. 03669
IVO MAINARDI - Conseqüências negati- PAULO PAIM - Repúdio à interferência do

vas para a imagem do Congresso Nacional cau- Poder Executivo no processo de eleição da Mesa
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Diretora da Câmara dos Deputados. Compromis- EURípEDES MIRANDA - Louvor à realiza-
so do orador de continuidade da luta em defesa ção de obras em parceria entre Municípios e o
dos trabalhadores se eleito para o cargo de 3!:! Governo do Estado de Rondônia. 03681
Secretário da Mesa Diretora da Casa. 03670 MOISÉS BENNESBY - Ineficiência dos

SARNEY FILHO - Falecimento do poeta e serviços de transporte aeroviário de passageiros
compositor pernambucano Chico Science............ 03670 no Brasil.. 03682

PAULO FEIJÓ - Manifestação de apoio à HUMBERTO COSTA - Falecimento do can-
candidatura do Deputado Michel Temer à Presi- torecompositorpemarnbucano Chico SCience....... 03683
dência da Câmara dos Deputados. 03670 HAROLDO LIMA - Protesto contra inter-

ARLINDO VARGAS - Necessidade de ri- venção do Presidente Fernando Henrique Cardo-
gorosa apuração, pela Receita Federal, da ori- so nas eleições das Mesas Diretoras das duas
gem dos recursos utilizados pelo Embaixador Casas do Congresso Nacional. Razões do apoio
Marcos Coimbra para construção de mansão em do PCdoB à candidatura do Deputado Prisco Via-
Miami, Estados Unidos da América. 03671 na à Presidência da Câmara dos Deputados. 03683

BENEDITO GUIMARÃES - Acerto da deci- IVAN VALENTE - Homenagem póstuma
são do Conselho Federal de Educação de reco- ao jornalista e escritor Antônio Callado. 03685
nhecimento do Curso de Direito do Instituto San- PAULO ROCHA _ Conclusão, pela Polí-
tareno de Ensino Superior, do Estado do Pará..... 03671 eis Civil do Estado do Pará, de inquérito sobre

FEU ROSA - Contrariedade à privatização a morte de trabalhadores rurais em Ourilândia
da Companhia Vale do Rio Doce. 03672 do Norte, Estado do Pará. Impunidade como

JOSÉ PIMENTEL - Análise dos resultados fato estirnulador de novas chacinas no campo
de pesquisa patrocinada pela Associação Nacio- brasileiro. 03686
nal dos Funcionários do Banco do Brasil - MARÇAL FILHO - Problemática da difi-
ANABB, sobre redução dos empréstimos aos culdade de caixa das Prefeituras Municipais.
míni e pequenos produtores e os efeitos do Pro- Imediata recuperação, pelo Governo Federal,
grama de Demissão Voluntária adotado pela ins- da BR-163, trecho Mundo Novo/Dourados, no
tituição. 03672 Estado do Mato Grosso do Sul. Protesto contra

GONZAGA PATRIOTA - Questão de or- pretensão de Parlamentares da bancada do
dem sobre a interpretação da expressão "maioria Paraná, de redirecionamento para o Estado da
absoluta de votos", constante do caput do art. 72 construção de posto alfandegário, anteriormen-
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 03674 te previsto em projeto da Receita Federal para

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Anexação a fronteira do Estado do Mato Grosso do Sul
da questão de ordem do Deputado Gonzaga Pa- com o Paraguai..................................................... 03686
triota à formulada pelo Deputado José Genoíno. OSMÂNIO PEREIRA - Defesa da manu-
Observância pelos Deputados do dispositivo regi- tenção do controle acionário da Companhia Vale
mental proibitivo da declaração de voto na elei- do Rio Doce pelo povo brasileiro........................... 03687
ção dos membros da Mesa Diretora. 03674 WALTER PINHEIRO - Exclusividade da

NELSON MARCHEZAN - Empenho do Mi- pauta da convocação extraordinária do Congres-
nistro da Educação e do Desporto na viabilização so Nacional à apreciaç~o da proposta de reelei-
do aporte de recursos para o Crédito Educativo... 03674 ção do Presidente da República. Conveniência

JOSÉ GENOíNO - Artigo "Democracia ou de eleição de Presidente da Câmara dos Deputa-
unanimidade?", de autoria do orador, publicado dos compromissado com a restituição da dignida-
no jornal O Globo.................................................. 03675 de do Parlamento brasileiro. Protesto contra a

NEIVA MOREIRA - Ameaça de conflito por não-concessão de reajuste salarial aos servido-
posse de terra entre índios guajajaras e as popu- res públicos federais. Julgamento, pelo Supremo
lações de Montes Altos e Grajaú, Estado do Ma- Tribunal Federal, de mandado de segurança so-
ranhão. 03676 bre extensão aos servidores do Poder Executivo

SERAFIM VENZON - Considerações 50- de reajuste salariall.oncedido aos militares.......... 03688
bre a insegurança bancária no Estado de Santa WILSON CAMPOS - (Pela ordem) - Con-
Catarina. Necessidade de providências govema- fiança do orador em sua vitória na eleição para a
mentais com relação ao assunto........................... 036n Presidência da Câmara dos Deputados................ 03689

ALDO REBELO - Manifestação de apoio AUGUSTO CARVALHO - Congratulações
do PCdoB à candidatura do Deputado Prisco Via- ao Deputado Wilson Campos, candidato a Presi-
na à Presidência da Câmara dos Deputad"S. 03600 dente da Casa. Contrariedade à aplicação de vul-

oLÁVIO ROCHA - Conveniência da muni- tosas somas em clube de futebol paulista pelo
cipalização da reforma agrária. 03681 Banco Excel, recebedor de recursos do Progra-
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ma de Estímulo à Reestruturação e Fortaleci
mento do Sistema Financeiro Nacional -
PROER. 03691

GERALDO PASTANA - Imediata implanta
ção, pelas autoridades competentes, de política
de desenvolvimento para a região oeste do Pará.
Compromisso de luta para redução das desigual-
dades regionais do Estado do Pará. 03692

ADELSON RIBEIRO - Avanço da dengue
no Estado de Sergipe. 03693

PEDRO WILSON - Concessão, pela Ponti
fícia Universidade Católica de Campinas, do título
de Doctor Honoris Causa ao Sr. José Ramos
Horta, Prêmio Nobel da Paz de 1996. Apoio à
luta pela independência do povo do Timor Leste. 03693

NEUTO DE CONTO - Relatório sobre
emissão de títulos públicos do Governo do Esta
do de Santa Catarina. Repúdio ao comportamen
to do Senador Vilson Kleinübing, na CPI dos Títu-
los Públicos, no Senado FederaL...... 03694

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) - Rejei-
ção, pela Mesa Diretora da casa, do pedido de
candidatura do orador para Suplente de Secretário. 03698

NELSON MARQUEZELLI - Barreiras tari-
fárias impostas pelos Estados Unidos da América
às importações de produtos brasileiros. 03698

HUGO BIEHL - Excelência da atuação da
Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. -
Coopercentral. 03698

MOISÉS L1PNIK - Caráter positivo da assi
natura de acordo entre Brasil e Venezuela, de
compra de energia elétrica para abastecimento
do Estado de Roraima. 03699

LUIZ DURÃO - Razões da criação, por
empresários capixabas, da empresa de reflores-
tamento Reflora. .. 03700

JOÃO MENDES - Conseqüências da Con
tribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira - CPMF - sobre a economia do País. 03701

DERCIO KNOP - Defesa da reabertura de
hotéis-eassinos no País ,............................. 03702

NILSON GIBSON - Críticas à política eco-
nômica do Govemo, contidas em estudo da eco-
nomista Eliana Cardoso. Conveniência de redu-
ção das taxas de juros, do rombo nas contas ex-
ternas e do déficit na balança comercial. Urgente
necessidade de retomada da capacidade de in
vestimentos pelo Govemo Federal. .............•........ 03703

VALDEMAR COSTA NETO - Concessão,
pelo Banco do Brasil, aos pequenos e médios
produtores rurais de municípios paulistas atingi
dos por enchentes, de linhas de créditos emer
genciais e financiamento para reconstrução de
infra-estrutura produtiva. . 03704

SANDRO MABEL - Funcionamento da Hi-
drelétrica de Corumbá, Estado de Goiás. ....•• 03705

ROBERTO ROCHA - Deferimento, pelo
Supremo Tribunal Federal, de medida cautelar
para suspensão da vigência da Emenda Consti
tucional nº 21, de 1996, aprovada pela Assem
bléia Legislativa do Estado do Maranhão, sobre
extinção do Corpo de Bombeiros Militar. 03705

JOSÉ DE ABREU - Homenagem póstuma
a Pedro de Almeida e Silva - ·Pedro Sertanejo· -
precursor do forró nordestino. 03706

CUNHA BUENO - Reiteração de requeri
mento de informações sobre as causas do colap
so na rede de computadores Internet, no Brasil, e
sobre o processo de aquisição de equipamentos
do sistema, diante da inconclusividade da res-
posta do Ministro das Comunicações. 03707

RUBEM MEDINA - Diretrizes para garantia
do sucesso do Plano Real. 03708

MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES - Fal
ta de ética do Presidente Femando Henrique
Cardoso na condução das negociações para
aprovação da emenC:a sobre reeleição dos deten
tores de mandato executivo. Citações de articulis
tas dos principais jornais do País sobre o tema
reeleição. 03709

JARBAS LIMA - Apoio a reivindicações di
rigidas ao Governo Federal pela Prefeitura de
Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul,
para normalização da crise no setor produtivo do
Município......... 03711

ARNALDO FARIA DE SÁ - Convite para
inauguração de nova unidade de produção da
Ford Brasil em São Bemardo do Campo, Estado
de São Paulo. 03712

V- Grande Expediente

VALDIR COLATIO - Importância estratégi
ca da criação da função diplomática de Adido
Agrícola nas Embaixadas brasileiras. 03714

ADYLSON MOTIA - Esclarecimentos so
bre o voto contrário do orador à proposta da ree
leição para os detentores de mandatos executi
vos. Principais providências a serem adotadas
pelo novo Presidente da Câmara dos Deputados
para restauração das prerrogativas constitucio-
nais do Poder Legislativo. ...... ........ ......•................ 03718

CUNHA BUENO (Pela ordem) - Providên-
cias da Mesa quanto ao processo de abertura de
inquérito contra o Deputado Antonio Kandir, por
apropriação de proposituras de autoria do orador. 03722

VI- Ordem do Dia

Apresentação de proposições: CONFÚCIO
MOURA; ANTONIO CARLOS PANNUNZIO;
GONZAGA PATRIOTA E OUTROS; ARTHUR
VIRGíLIO E ARNALDO FARIA DE SÁ; SERAFIM
VENZON; WELlNTON FAGUNDES; LAPROVITA
VIEIRA, ALZIRA EWERTON E JOSÉ ANíBAL;
CUNHA BUENO; RICARDO GOMYDE. .......•....... 03723
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VII - Comunicações Parlamentares com as atividades legislativas desenvolvidas pela
OSMIR LIMA -Oportunidade de aprovação Casa. Votos de pleno êxito ao sucessor. 03733

de projeto de resolução para criação de Comis- BENITO GAMA (Como Líder) - Elogio ao
são Parlamentar de Inquérito destinada a investi- Deputado Luís Eduardo pelo desempenho na
gar as atividades das Organizações Não-Gover- Presidência da Câmara dos Deputados................ 03734
namentais - ONG - no Brasil. Artigo "Ruth Car- ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
doso critica lei que rege ONG", publicado no Jor- Elogio ao Deputado Luís Eduardo pelo desempe-
nai do Brasil. 03724 nho na Presidência da Câmara dos Deputados. .. 03735

ENIO BACCI - Invasão, por trabalhadores FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Impe-
rurais sem terra, de fazenda no Município de rativo de mudanças no Parlamento brasileiro
Jóia, Estado do Rio Grande do Sul. Reserva, pe- para recuperação da credibilidade e da confiança
las emissoras de rádio e televisão, de espaço da população. 03735
gratuito para divulgação de campanhas de inte- ROBSON TUMA, NELSON MARQUEZEL-
resse público nacional. Falta de assistência pela LI, MICHEL TEMER, OSVALDO REIS, HUGO
Previdência Social a famnias de aidéticos no Mu- RODRIGUES DA CUNHA, FERNANDO RIBAS
nicípio de Estrela, Rio Grande do Sul. 03725 CARLI, SIMARA ELLERY, CARLOS APOLlNÁ-

FRANCISCO RODRIGUES - Desenvolvi- RIO, PEDRO HENRY, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
mento da região amazônica proporcionado pela ALBERTO GOLDMAN, ARNALDO MADEIRA,
Superintendência da Zona Franca de Manaus - LUIZ CARLOS HAULY, ELlSEU PADILHA, MOI-
SUFRAMA. Elogios ao Governador Amazonino SÉS L1PNIK, GENÉSIO BERNARDINO, CELSO
Mendes, do Estado do Amazonas. 03726 RUSSOMANO, FRANCISCO RODRIGUES,

JOSÉ MACHADO (Como Líder) - Nota da JOSÉ BORBA, ALBERTO SILVA, ISRAEL PI_
bancada do Partido dos Trabalhadores acerca da NHEIRO, LíDIA QUINAN, ALOYSIO NUNES
eleição da nova Mesa Diretora da Câmara dos FERREIRA, HENRIQUE EDUARDO ALVES,
Deputados. 03727 JOSÉ ALDEMIR, DAVI ALVES SILVA, FÉLIX

ALDO ARANTES - Críticas aos métodos utí- MENDONÇA, ROBÉRIO ARAÚJO, RUBEM ME-
Iizados pelo Govemo Federal em defesa da aprova- DINA, EDINHO BEZ, MARIA ELVIRA, NELSON
ção da proposta de reeleição para os detentores de MARCHEZAN, ARMANDO ABíLlO, JOSÉ MÚ-
mandato executivo. Razões do voto contrário do CIO MONTEIRO, ROBERTO BRANT, JOSÉ ANí-
Partido Comunista do Brasil à propositura............... 03727 BAL, JOSÉ CHAVES, MOREIRA FRANCO,

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Decisão da EDUARDO MASCARENHAS, ÁLVARO GAU-
Presidência sobre questões de ordem suscitadas DÊNCIO NETO, JOSÉ JORGE, JOSÉ PINOnl,
pelos Deputados Inocêncio Oliveira e José Ge- LUIZ MOREIRA, EDINHO ARAÚJO, HAROLDO
noíno sobre interpretação do dispositivo regimen- LIMA, PEDRO CORRÊA, AÉCIO NEVES, SAL-
tal relativo ao quorum exigido para eleição dos VADOR ZIMBALDI, MUSSA DEMES, VICENTE
membros da Mesa Diretora. 03731 CASCIONE, AROLDE DE OLIVEIRA, LUIZ

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Apresen- PIAUHYLlNO, ODELMO LEÃO, MILTON TE-
tação ao Plenário de recurso, com efeito suspen- MER, HÉLIO BICUDO, FEU ROSA, CLÁUDIO
sivo, contra decisão da Mesa Diretora em ques- CAJADO, DUILlO PISANESCHI, ANTONIO DOS
tão de ordem formulada pelo orador. 03732 SANTOS, GERMANO RIGOnO, HERÁCLITO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acolhimen- FORTES, MARCELO DÉDA, JOSÉ LOURENÇO
to do recurso apresentado pelo Deputado José (Pela ordem) - Elogio ao Deputado Luís Eduardo
Genoíno. 03733 pelo desempenho na Presidência da Câmara dos 03735

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Incon- Deput:~o:siDEN;:E·(L~·i~··Ed·~~;d~)·=·A~~d~~i_
formismo do orador com as decisões, pela Pre-

mento aos Parlamentares pelas manifestações
sidência da Casa, das questões de ordem le- 03761
vantadas sobre convocação de sessão prepa- generosas .

VIII- Encerramento
ratória. 03733 2 _ ATOS DO PRESIDENTE

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Repulsa a) Exoneração: João Batista Mendonça Ro-
aos termos utilizados pelo Deputado José Genoí- drigues de Menezes. 03764
no contra a Presidência em argüição de questão Z . 0376403 33 b) Nomeação: Burbara ogbl .de ordem..................................................... 7

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeci
mentos aos Deputados, à imprensa e aos funcio
nários pelo apoio e colaboração no exercício da
Presidência da Câmara dos Deputados. Regozijo
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Samey, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 10, DE 1997

Aprova o texto do Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação entre
a Comunidade Européia e os seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus Es
tados-Partes, assinato em Madri, em 15 de dezembro de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação entre a Comunidade

Européia e os seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus Estados-Partes, assinado em Madri, em 15 de
dezembro de 1995.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos ter
mos do art. 49, 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.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Ata da 1P sessão, da Câmara dos Deputados, da 4ª sessão
Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura,

em 4 de fevereiro de 1997
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente, Nilson Gibson, Gonzaga Patriota,

Roberto Paulino; § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO

(Às 14 Horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Haven
do número regimental.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como
22 Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. CHICO VIGILANTE, servindo como 12

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Dos Srs. Deputados Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL; José Aníbal, Líder do PSDB; e
Geddel Vieira Lima, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PSD/PSL, nos seguintes ter
mos:

OFíCIOS

OF/GAB/I/N2 87

Brasília, 4 de fevereiro de 1997
Sr. Presidente,
Indicamos, na forma regimental, o nobre

Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, para
disputar o cargo de Presidente da Câmara dos
Deputados, conforme decisão de nossas Banca
das, encaminhando, em anexo, a chapa corres
pondente aos demais cargos de Mesa Diretora.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL 
Deputado José Aníbal, Líder do PSDB - Depu
tado Geddel Vieira Lima, Vice-Líder do Bloco
PMDB/PSD/PSL.
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Presidente

Primeiro Vice-Presidente

Segundo Vice-Presidente

Primeiro-Secretário

Segunefo-Secretário

Terceiro-Secretário

Quarto-Secretário

Primeiro-Suplente

Segundo-Suplente

Terceiro-Suplente

Quarto-Suplente

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

Deputado MICHEL TEMER

Deputado HERÁCLITO FORTES

Deputado PAUDERNEY AVELlNO

Deputado UBIRATAN AGUIAR

Deputado NÉLSON TRAD

Deputado PAULO PAIM

Deputado EFRAIM MORAIS

Deputado LUCIANO CASTRO

Deputado WAGNER SALUSTIANO

Deputado JOSÉ MAURÍCIO

Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA

Fevereiro de 1997

PMDB/SP

PFLIP!

PPB/AM

PSDB/CE

PTBlMS

PT/RS

PFUPB

PSDBIRR

PPB/SP

PDTIRJ

PSD/GO

Registre-se.
Em: 4-2-97. Luís Eduardo, Presidente

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL, nos seguintes termos:

OFÍCIO Nº 191-L.PARLJ97

Brasnia, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Ban

cada do PFL, reunida hoje, escolheu os Deputa
dos Heráclito Fortes e Efraim Morais para con
correrem aos cargos de 1º Vice-Presidente e 4º
Secretário, respectivamente, dentro do critério
regimental e da proporcionalidade que cabe a
nossa Bancada.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Registre-se.

Em: 4-2-97. Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
Bloco Parlamentar (PPBIPL), nos seguintes ter
mos:

OFÍCIO Nº 161/97

BrasOia, 4 de fevereiro de 1997.
Senhor Presidente,
Com vistas à eleição da Mesa desta Câmara,

a se realizar no próximo dia 5, e com base no
que dispõe o art. 7º, inciso I, do Regimento Inter
no, comunicamos a Vossa Excelência que esta
Bancada deliberou por indicar os Deputados 
Severino Cavalcanti - Wagner Salustiano como
candidatos, respectivamente, aos cargos de 2º
Vice-Presidente e Suplente de Secretário, os

quais, pelo critério da proporcionalidade, cabem a
esteBlocoParlamentar.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBlPL.

Do Sr. José Aníbal, Líder do PSDB, nos se
guintes termos:

OF.PSDBlI/Nº 391/97

Brasnia, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os nomes es

colhidos pela Bancada para os cargos da Mesa são os
seguintes: Deputado Ubiratan Aguiar - 1ª Secretaria;
Deputado Luciano Castro - Suplência da Mesa.

Atenciosamente, Deputado José Aníbal, Líder
do PSDB.

Registre-se.
Em 4-2-97. Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado José Machado, Líder do
PT, nos seguintes termos:

OFÍCIO Nº 60/PT

Brasnia, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no inciso I, do ar

tigo 7º, combinado com o inciso I, do artigo 8º, do
Regimento Interno e nos termos do artigo 8º (caput,
parágrafos 1º e 3º) tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que a Bancada do meu partido,
reunida em 30-1-97, indicou, por unanimidade, o
Deputado Paulo Paim (PT/RS) para integrar a
Mesa Diretora da Casa, na vaga que couber ao



Brasília, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,

O Deputado Cipriano Correia - PSDB/RN, de
acordo com o que lhe faculta, o disposto no art. 12, in
ciso I, e 82, caput e inciso IV, do Regimento Interno,
vem comunicar a V. EXª, a sua candidatura ao cargo
de Suplente da Mesa Diretora da Câmara, requerendo
desde já, confonne estabelece o art. 8º, inciso IV, o
tratamento igualitário aos demais candidatos.

Reitero a V. EXª, protestos de apreço e consi
deração. - Cipriano Correia, Deputado Federal.

Registre-se.
Em 4-2-97. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Elias Murad, nos seguintes
termos:

OFíCIO GAB.DEP.JEM N2 020/97

Brasma, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
De acordo com o exarado no art. 82, inciso

IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito de Vossa Excelência registrar o meu
nome como candidato a um dos cargos de Suplen
te de Secretário na eleição da Mesa para o biênio
97/98.

Sem mais para o momento, apresento-lhe
meus elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Elias Murad, Deputado Fe
deral, PSDB/MG.

Registre-se.
Em 4-2-97. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota, nos se
guintes termos:

Brasília, 4 de fevereiro de 1997

Senhor Presidente,

O Deputado Vicente Cascione - Líder do
PTB, de acordo com o que faculta o disposto no
Art. 72 (inciso I) e Art. 82 (caput e inciso IV) do Re
gimento Interno - comunica a Vossa Excelência a
sua candidatura ao cargo de 22 (segundo) Secre
tário da Mesa Diretora da Câmara, requerendo,
desde já, o mesmo tratamento conferido aos de
mais candidatos, conforme estabelece o Art. 82, in
ciso IV.

Atenciosamente, Vicente Cascione, Deputado
Federal - Líder do PTB.

Registre-se.
Em 4-2-97. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Matheus Schmidt, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 12/97
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Partido dos Trabalhadores, na ordem de escolha Trabalhista - PDT, como candidato ao cargo de su-
das bancadas dentro do princípio da proporcionali- plente da Mesa desta Casa.
dade. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes-

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos tos de consideração e apreço. - Deputado Matheus
de estima e consideração. - Deputado José Macha- Schmidt, Líder do PDT.
do, Líder do PT. Registre-se.

Registre-se. Em 4-2-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Em 4-2-97. - Luís Eduardo, Presidente. Do Sr. Deputado Cipriano Correia, nos se-

OFíCIO N2 064/PT guintes termos:

Brasília, 4 de fevereiro de 1997 OF.OO2/97-GDJL
Senhor Presidente,
Em adendo ao Ofício n2 60/97, considerando

que os partidos não expressaram oficialmente
suas preferências pelos cargos da Mesa, e consi
derando que - nesse caso - o preenchimento das
vagas se dá pela ordem do maior para o menor
cargo, indicamos o Deputado Paulo Paim para a
vaga de 42 Secretário. - Deputado José Macha
do, Líder do PT.

Registre-se.
Em 4-2-97. - Luís Eduardo, Presiden

te.

Do Sr. Deputado Vicente Cascione, líder do
PTB, nos seguintes termos:

OF.OO2/97-GABVC

Brasília, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de comunicar a Vos

sa Excelência a indicação do Senhor Deputado José
Maurício, para representar o Partido Democrático

Brasília, 3 de fevereiro de 1997

OFíCIO Nº 56/97-GP
Senhor Presidente,
Reitero a Vossa Excelência, Ofício n2 53/97

GP, de 30 de janeiro passado, nos tennos regimen-



Brasfiia, 27 de janeiro de 1997

À Sua Excelência o Senhor
Deputado José Aníbal
MD. Líder da Bancada do Partido da Social Demo
cracia Brasileira - PSDB, na Câmara dos Deputados

Brasfiia-DF.
Senhor Deputado,

Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência, ao
tempo em que comunico a minha intenção de dispu
tar, em plenário, o cargo de Primeiro Secretário da
nova Mesa Diretora desta Casa, nas eleições previs
tas para o próximo mês de fevereiro.

Com esta comunicação, cumpro rigorosamente
as disposições contidas nos Estatutos do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, além de
preencher as exigências do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sobretudo aquelas dos arts.
]2e 82•

Reitero à Vossa Excelência protestos de distin
ta consideração e elevado apreço. João Leão, De
putado Federal.

Do Sr. Deputado José Lourenço, nos se
guintes termos:

OF. N25/97-GDJL

te.

Brasfiia, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 72, I, combinado com o

art. 82, IV, do Regimento interno, venho comunicar
a Vossa Excelência, para fins de registro de candi
datura e demais providências cabíveis, minha de
cisão de disputar a Primeira Vice-Presidência da
Mesa da Câmara dos Deputados para o biênio
1997/98.

Atenciosamente, Jaime Martins, Deputado Fe
deral (PFUMG).

Registre-se:
Em, 4-2-97. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Presidente Jaime Martins, nos se
guintes termos:

OF-G0102l97
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tais e da Constituição vigente, submeter o meu feita ao Líder do PSDB, Deputado José Aníbal con-
nome ao Plenário da Câmara dos Deputados, como forme cópia anexa.
candidato independente, a uma das vagas para su- Reitero à V. Ex<', protestos de apreço e consi-
plência da mesa, desta Casa Legislativa, para o biê- deração. João Leão, Deputado Federal.
nio 1997/1998.

Registre-se:
Certos da prestimosa e costumeira atenção de Em, 4-2-97. _ Luís Eduardo, Presi-

V. Ex!l, renovo os meus protestos de elevada estima dente.
e consideração.

Atenciosamente, Deputado Gonzaga Patriota.

Indefiro o registro por não atender o
disposto no caput do art. 82 in fine, do
Regimento Interno.

Em 4-2-97. - Luis Eduardo, Presiden-

Do Sr. Deputado João Leão, nos seguintes
termos:

Brasfiia, 3 de fevereiro de 1997

OF.OO8/97-GDJL
Senhor Presidente,
O Deputado João Leão - PSDB/BA, de acor

do com o que lhe faculta, o disposto no art. 72, in
ciso I, e 82, caput e inciso IV, do Regimento Inter
no, vem comunicar a V. Exi , a sua candidatura ao
cargo de 12 Secretário da mesa Diretora da Câma
ra, requerendo desde já, conforme estabelece o
art. 82, inciso IV, o tratamento igualitário aos de
mais candidatos.

Outrossim, informo a V. Exi, que conforme de
termina o citado Regimento, igual comunicação já foi

Brasfiia, 30 de janeiro de 1997

OF. N2/97

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos da Lei nQ 9.096, de
19 de setembro de 1995, comunico a V. EX- que,
nesta data, desfiliei-me do Partido Progressista
Brasileiro - PPB, filiando-me ao Partido da Frente li
berai - PFL, passando a integrar sua bancada na
Câmara dos Deputados.

Rogo a V. EX- a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos necessários e regimentais.

Na oportunidade renovo a V. ExB os .. ials ele
vados protestos de elevada consideração. Deputado
José Lourenço.
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Cf. nll 197

Brasnia,· 30 de janeiro de 1997

Exmo. Sr.
Presidente do Diretório do PPB

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos da Lei nll 9.096, co
munico a V. EXª que, nesta data, desfiliei-me do Par
tido Progressista Brasileiro - PPB, e filiei-me ao Par-

tido da Frente Liberal - PFL, passando a integrar
sua bancada no Congresso Nacional.

Solicito a V. Ex'I a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos desejados.

Na oportunidade agradeço a V. Ex'I e a seus
dignos pares a consideração e as atenções que me
foram dispensadas durante o tempo que passei filia
do ao seu Partido.

Cordialmente, Deputado José Lourenço.

Cf. nll 197

Brasnia, 30 de janeiro de 1997
Exmo. Sr.
Dr. Juiz Eleitoral da 11()B Zona
Ribeira do Pombal- BA
Meritíssimo Juiz,

Pelo presente, nos termos da Lei nll 9.096, de
19 de setembro de 1995, comunico a V. ExA que,
nesta data, desfiliei-me do Partido Progressista Bra-

sileiro - PPB, e filiei-me ao Partido da Frente Liberal
- PFL, passando a integrar sua bancada no Con
gresso Nacional.

Rogo a V. ExA a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos legais necessários.

Na oportunidade renovo a V. ExA os mais ele
vados protestos de estima e consideração. - Depu
tado José Lourenço.

AP ESENTAR ESTE CERTifiCADO EM CASU
OE PEDIDO DE iNFORMAÇÕES

'Q.1.~\lI!<)t!EH[aIlIMrI/lO

O~;MA'·Jf'RÓ'JHIA

03tENlHE.GACíl,WU ICAVAf ··0 e4 fEV.19
1!=:=/==========J1

-1111<ORRe!§!] Ir---C-E-R-T'-F'-C-A-OO-O-E ~~)~l_'A-=-G-=-E-M--
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Da S'" Deputada Vanessa Felippe, nos se
guintes termos:

OF GAB. 07/97

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito os
bons ofícios de Vossa Excelência, registrar a mi
nha candidatura à vaga para Suplência da Mesa
Diretora, que pela proporcionalidade caiba ao
PSDB.

Atenciosamente, Vanessa Felippe, Deputada
Federal- PSDBIRJ, 2º Suplente da Mesa.

Registre-se

Em 4-2-97. Luís Eduardo Presiden
te.

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTOS

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Ex" o registro de minha can

didatura à 2ª Vice-Presidência da Câmara dos
Deputados, cargo este destinado ao PPB dentro
do critério da proporcionalidade partidária, na
qualidade de candidato avulso, nos termos do
que prevê o Inciso IV do art. 8!1 do Regimento In
terno.

Brasília, 4 de fevereiro de 1997. - Deputado
Pauderney Avelino.

Registre-se
Em / /97, Luís Eduardo, Presiden

te.

Do Sr. Deputado Wilson Campos, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, em conformida
de com as disposições constitucionais e regimentais
em vigor, o registro de minha candidatura ao cargo
de Presidente da Câmara dos Deputados.

Termos em que,
Pede Deferimento,

Brasília, 4 de fevereiro de 1997. - Wilson
Campos, Deputado Federal.

Registre-se

Em 4-2-97, Luís Eduardo, Presiden-
te.

Do Sr. Deputado Nelson Trad, nos seguin
testermos:

COMUNICAÇÃO

Brasflia, 4 de fevereiro de 1997.
Senhor Presidente,
O Deputado Nelson Trad (PTB-MS), de acordo

com o que lhe faculta o disposto no art. 7º, inciso I, e
8!1, caput e inciso IV do Regimento Intemo, vem co
municar a V. Ex", a sua candidatura ao cargo de 2!1
Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa
dos, conforme indicação majoritária de sua Banca
da.

Reitero a V. Exª protestos de apreço e conside
ração. Deputado Nelson Trad, PTB-MS.

Registre-se
Em 4-2-97, Luís Eduardo, Presidente.

Gabinete da Liderança do PTB

Brasília, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Líder,
Os signatários, abaixo assinados, ratificam a

decisão da Bancada do Partido Trabalhista Brasilei
ro-PTB, reunida em 29 de janeiro do corrente, no
sentido da indicação do Deputado Nelson Trad, para
concorrer à vaga que couber ao Partido, na compo
sição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,
a ser eleita, na qual Vossa Excelência disputa, como
Presidente:

Moisés Lipnik - PTB; Nelson Trad - PTB;
Hilário Coimbra - PTB; Paulo Cordeiro - PTB;
José Borba - PTB; Chico da Princesa - PTB; Al
bérico Cordeiro - PTB; Duílio Pisaneschi - PTB;
Arlindo Vargas - PTB; Rodrigues Palma - PTB;
Osvaldo Biolchi - PTB; Felix Mendonça - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Pedrinho Abrão 
PTB; José Coimbra - PTB; Paulo Heslander 
PTB; Israel Pinheiro - PTB; Nelson Marquezelli
PTB.
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MENSAGEM N° 97, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Avison' 127 -SUPARiC Civil.

Fevereiro de 1997

Brasilia, 7 de fevereiro de 1996

Solicita ao Congresso Nacional a retirada do Projeto de Lei nO 4.900, de 1995, que
"Altera o Capítulo 11, do Título I, do Livro 11, artigos 406 a 497, do Decreto-lei nO
3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal"

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE)

(Publicado nesta data em virtude de omIssão quando do defenmento)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solicito a Vossas Excelências, de confonnidade com a Exposição de Metí V'os do

Senhor Ministro de Estado da Justiça, a retirada do Projeto de Lei nO 4.900, de 1995, que "Altera o

Capítulo 11, do Título l, do Livro IJ, artigos 406 a 497, do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de Ol.tUJTQ de

ll}-H, Código de Processo Penal", enviado à Câmara dos Deputados com a 1\.lensagem n° 1272, de

1994

Brasilía. - de fevereiro de 1996

EXPOSIÇKo 9E ~IOTIVOS :;9 ::;057/'13, ,'-' 1':' '~r: ~TVE"'r,I""'" <:E 1996, on SE':J-l'OF
::I:;rSTRC !)E ESTAD0 J:\ JUS'!'Ir:::~'

ExcelentisJimo Senhor Presidente da República.

o Poder Executivo. por imenneàlO da Mensagem nO l.:n:. de 1994. encammhou a
aprectaçio do Congresso Nmonal Projeto de Lei n~ 4 qOO. de 1995. que "altera o CapItulo IL do Titulo 1.
do Livro li. artIgos 406 a 497. do Decreto~lei nO 3 689. de 3 de ourubro de 1941. CódIgo de Processo Pe
nal", que se encoIItnl em tramItação na Comíssâo de CoDStitwcâo e Justiça e de Redação

A proposta foi objeto de novo exame do Conselho Nacional de Politica Crimínal e
Penitenciaria., órgio integrante da estrutura deste Mimsteno. que observou que recaem sobre ela algumas
imperfeições. PlSSlVeiS de serem sana.das

3 A esse respeito. cabe destacar as relauva5 ao Julgamento sem a '[)resença do rcu. a eli-
minação do libelo. a supressão do recurso do protesto Dor nOVO .IUn e aformulação dos ques.ttos

4. O SIStema. de CItaÇão proposta oerntitira o iui~amento sem a presença do acusado. Úl~

cilitando. as.siIn. que se opere a extinção da punibilidade dos rcus ausentes pela prescrição. uma. vez que,
apos a condenação. é ela regida. pela pena concreta.

S Ta:mbem com a eliminação do libelo. não se obtem a almejada simplificação do pro
cedimento. nem se evitarão as nulidades. como e o pretendido Ora.. sendo o libelo uma proposta de de~

monstraÇio. ele serve IDa15 aos mteresses da defesa.. p'ois lhe oossíbuna melhor preparação de suas teses. do
que aos da propnl. acusação, Nenhuma razão ha para elimína·lo do nto de júri. especialmente agora quan
do se sugere seja a pronuncta peça sóbria.. hmiwia a indtcação dos requisitos do ano 408 UnatenaIidade e
autoria)

o Adem:us. não e convemenre expur~ar do texro legal a protesto por novo .íUn. que e
um insnumento que possibilita ao magmrado maior coorrole no caso de decisões absurdas

Por fim. havera senos prelulZos se o quesito sobre 11 materialidade do cnrne anteceder
ao relanvo a autona. pOlS. nesse caso. os Jurados estarão decidmdo sobre um cnme riesvmcu1ado de seu
lunar RegtStI'e~se que no Sistema. VIgente a urnca rupotese de a mdagação da materialtdade preceder a da
autona e a do concurso de agentes

Dtantc dessas unpropnedades. su;nro a Vossa f,xceléncta a ret:trada do'PiO.leto de Lei
.•04900. de 1995. do Congresso 1'oaCtona!. oara que o Poder Execuw:o possa proceaer ao encanunnamen·
o de nova prooosta. que a.pnmore. de fato. a atuação do mbunal do iun

Respeitosamente.

A

/NELSOl' J,.o@BIlIl
~mo de :estado da Jum.ça

,./ " /

Senhor Primeiro Secretario.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Exce1entís1'imo Senhor Presidente

da República solicita a retirada do Projeto de Lei n° 4.900, de 1995

Atenciosamente,

".-----;>--.

'--~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primei~o Secretàrio dn Camara dos Deputados
BRASII.IA-DF

MENSAGEM N° 100, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

~olicl~a ao Congresso_ NaCIonal a retIrada do Projeto de LeI n° 4.905. de 1995. que
Dlspoe sobre aplicaçao de normas jurídicas"

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE)

(Publicado nesta data em virtude de omissão quando do deferimento)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solícito a Vossas Excelências, de conformi~ade com a Exposição de Motivos de
Senhor Ministro de Estado da Justiça, a retirada do Projeto· de Lei n° 4.905, de 1995, que "Dispõe

sobre aplicação de nonnas jurídicas", enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem n° 1.293.
de 1994.

Brasília, 7 de fevereHc de 1996

Exposrç.3.0 DE ~iOTI\'OS ~ç 0061/90, DI u) DI FEVE::~I!:C r~i; L96

SHI!OR m:-iJSTRO [,E IST,IDO V.I JlJSnn

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

Submeto à consideração de. Vossa Excelência a proposta de reti
rada, do Congresso NaCIonal. do Projeto de Lei n° ~.905, de 1995. de autoria do Poder
Executivo. encaminhado pela Mensagem n° 1.293/94, que "Dispõe sobre a aplicação de
nonnasjuridicas", que se encontra em tramitaçào na Câmara dos Deputados, tende em vis~

ta a necessidade de reexame da matéria.

Respeitosam~te.

~y}' ·4.
NELSON OBIM

. .SIrO de tad6 da justiça, J', .
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Aviso n" 130 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

Aviso n" 765 - SUPARlC. Civil.

Brisilia, ~ de ./íevereiro ,r:i996.

Senhor Primeiro Secretário.
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I
Jliasilia. ê 7 de junho de 1996.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente

da República solicita a retirada do Projeto de Lei n" 4.905, de 1995.

Atenciosamente,

.-~

~~-"CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
~'t~íU1~~~rio da Câmara dos Deputados

MENSAGEM N° 594, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Solicita ao Congresso Nacionai a retirada do Projeto de Lei nO 4.898, de 1995, que
"Dá nova redação aos artigos 63,300,312,319,320.322,323,325.326,350 e 387
do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal".

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE)

(Publicado nesta data em virtude de omissão quando do deferimento)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Solicito a Vossas Excelências. de conformidade com a Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado da justiça... a retirada do Projeto de Lei n° 4.898. de 1995, que "Dâ nova

redação aos artigos 63, 300, 312, 319, 320. 322. 323, 325, 326. 350 e 387 do Decreto-Iei n° 3.689,

de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal". enviado à Câmara dos Deputados com a

Mensagem n" 1.270. de 1994

Brasília, 27 de junho de 1996

EXPOSIÇÃO DE ~IOTIVOS 1\9 347, DE Z4 DE JU~::;O DE 1996, DO SE!\1l0R

~IINISTRO DE ESTADO D;, ,ruSTICA

Excelentissimo Senhor Presídente da República.

Submeto à conSideração de Vossa ExcelênCia a proposta de retlrada.
do Congresso I\aclOnal. do Projeto de Lei n° 4.898. de 1995. de autoria do Poder
Executivo. encam.mhado pela ~ensagem ne 1.270/94. que "Dá nova redação aos am. 63.
300.312.319.320.322.323.325.326.350 e 387 do Código de Processo Penal", tendo em
vista a necessidade de reexame da matéria.

RespeItosamente.

I~ l-r ,,"-
NELSON •mBIM

~mstrode E o da Justu;a

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelentissimo Senhor Presidente
da República solicita a retirada do Projeto de Lei nO 4.8g8. de 1995

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da rasa Civii

da Presidência da República

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeit:0 Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

OFICIO N° 720 -P, DE 1995
(Do Supremo Tribunal Federal)

Solicita licença pré\'ía, DOS. termos do artigo 53, parágrafo 1", da Constituição Federal,
para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Júlio Redecker; tendo
parecer da Comissio de Constituiçiio e Justiça e de Redação pela nio concessio d.
licença.

(OFíCIO N° 72O-P, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARECER)

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência se digne subme
ter a essa Casa Legislativa, nos termop do art. 53, § 11,
da Constituig!o Federal, o pedido da necessAria licenga
pr6via para que possa o Supremo Tribunal Federal apreciar
a denáncia, constante dos autos do proceBRo em ep1grafe
(cópia anexa), oferecida contra o Deputado Federal J61io
Redecker.

Renovo a Vossa Excelência o testemunho do
mais alto aprego e consideraç!o.

Ministro SEPOLVEDA PERTENCE
Presidente

Excelent1ssimo Senhor
Deputado Luís EDUARDO MAGALWS
Presidente da Câmara dos Deputados
N E S T A

Em.2\? de"'tlo"<?~e 1996.
A Coml5sRo de Constltulcao e Justlca e
de Redacao.

INQUÉRITO N.o 1021-9/14
INDICIADO: Júlio Redeck,Em.2? 1~.;t,/96

Senhor Presidente,

Reiterando os termos do Of.no 720/P, de 27
de julho do corrente ano, em face de equívoco havido
quanto às cópias que o acompanharam, solicito a Vossa
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Excelência se digne submeter a essa Casa Legislativa,
nos termos do art. 53, § lQ, da Constituição Federal, o
pedido da necessária licença prévia para que possa o
Supremo Tribunal Federal apreciar a denúncia, constante
dc:ê'- autos do processo em epigrafe (c6pia anexa) ,
oferecida contra o Deputado Federal Júlio Redecker.

Renovo a Vossa Excelência o testemunho do
mais alto apreço e consideração.

troSEPÚL~~
Presidente

Excelentissimo Senhor
Deputado Luís EDUARDO MAGALHAES
Presidente da Câmara dos Deputados
N E S T A

GRANDE
. . - ._~ ._~_::~~.~~~~

PODER JUDICIARIO .
JUSTIÇA ELEITORAL

COMARCÁ DE IAaUARl.../. RS.:/..::, ..

....n1lUXx_ '" ":' 

N9 ..º.U~,~ ........."' ....
c
r..
3:

.1=
c
'"

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ...~ ~.~~.!.~.T.~~,!.~ ..!?,~,!!'::.;.s~"'~h.m.!!.~.~h "'''' ~ §#.tR,\'.~ ...........................................................................................................................................................

•MlM$TÊFlIO POOUCO FEDERAL
081QO.001632/95-18

1"~~RtAGEAAl.DAReouBUCA.

AUTUAÇÃO

:::::::~~~~:;,~:::~E:i!~:~E~~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::;~~:~:;.:::=~:::::::::::::

Aos .y.~~.~!! ~ ~!..:!:!........... dias do mes l~n.'it.j,r.Q.................................... do

ilno de míl novecentos q~.ng.v.anta...e:•..cinc.a.U9.9S.~ em mau cartório autllo

as peças que adiilnte seguem: ...':!~f)..s.nJ;j.JJ•••a...!iBmai.ê..•.~cCJJm.an.t.as ...x• .x• .x...x...x .

....................................................*Jl.~A~.,,~.,.?S' ~...K.)$..x x•.K_:l..;t..x..x..x .

_ : ''',-....................- ::.;.:: :~ ..

MARCO AURELIO

IND H121-S/140

IIII~I~ ~lll:
r
I
I

L J
INQUÉRITO

.JArA: ú~/04/95

.0 Escrivão [leitoral Subat

EXCELENTiS31MO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO
TP.1BunAL H::lJERAL

o MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL vem,' respeitosamente,

per.1llte Vossa F.xcelência. requerer a autuação, COIDO inquérito, do expediente em

anexo, originário do Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do Sul, que

ap1JrJ a pnltica de ""time ~leitor.ll ntribuído ao DepulZéo Federal JúLIo REDECKER.

INQ 1021-9

.:::>
'.;:;
•....J ~~I

O

EXMA SRA DRA JUÍZA ELEITORAL SUBSTITIITA DA 56 ZONA
ELEITORAL: -Rh.R.A.

Recebo a denúncia•

req,ueridas.

os ao titular.

;~ de Direito Bubst.
O MINSTERIO PÚBL O, por seu órgíio finnatário,
no uso de suas atribui - es legais e com base nos
documentos inclusos, vem oferecer

Requer, desde logo, vista dos autos para manifestação.

Brasfiia, 31 de março de 1995,

DENÚNCIA contra:

~
b~_.,.

ARlST ESJUNQU~~
PRO 'RADOR-CE1fJJL DA REPÚBliCA

JúLIO REDECKER, brasileiro, branco, casado, candidato a Deputado Federal
nas eleições gerais de 3 de outubro de 1994, sob o n. 1111, filho de Fritz Redecker,
instrução superior. residente em Novo Hamburgo-RS,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
D.A - SAG/Seçia d. R.pr•• "af'&
C4P/.~. exttalda d. " ••• ~•• ~

~ L'" i(,i f /M, ..:; / • ,

- pela prática dos segUintes

FATOS DELITUOSOS:

f- -li .:i96
/ No dia 3 de outubro de 1994. por volta das 14 horas, na

esquina.da Avenida 7 de Setembro, em frente ao Fórum, Taquari, o denunciado,
candidato a Deputado Federal nas eleições que naquele dia se realizavam, ao marcar
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com um círculo o seu'nome na propaganda eleitoral portada pelo eleitor José Martins
da Costa (fl.06), exerceu manifestação'ilegal, tendente a influir na vontade daquele'
eleitor.

AUTUAÇÃO

Nas mesmas circunsffincias de tempo e local, o candidato;
80 trazer em seu automóvel, que estava estacionado na Avenida 7 de Setembro, em
frente ao Fórum, Taquari, farto material de propaganda eleitoral pessoal, conforme
auto de apreensão em anexo, fazia funcionar posto de distribuição e entrega de
propaganda eleitoral.

No mesmo dia, na Rádio Açoriana, Taquari, por volta
das lS horas, Júlio Redeck.er,. na condição de candidato, concedeu entrevista ao
diretor da referida emissora de rádio através da qual, ao repetir por diversas vezes O
seu número· 1111· e ao proferir frases como"(...) acreditem na nossa gebte e me
deém a oportunidade, me honrem com o voto de Taquari {..J", exetl:Cu
manifestação ilegal, via imprensa, tendente a influir na vontade do eleitor local.

Assim agindo, incorreu Júlio Redecker, por duas vezes,
nas sanções do artigo S7, IV, da Lei n. 8.713/93, e, por urna vez, no artigo S7, inciso

III, da mesma Lei, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, pelo que oter~
o Ministério Público a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o
denunciado citado para defesa que tiver, inquiridas as testemunhas adiante arroladas,
preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação.

Taquari, IS de dezembro de 19rJf

AYl1fJIl
Ana Cristina Cusin Petrucci,

Promotora de Justiça

ROL:

......................................l'- :

PEDIDO DE DILIGÊNCIAS:

mo a El
~./'>--'
~'

DeClarant~. _ 1, A

.~~/ ~J

TEmIO !lE DEOLAllAQI5ES'

Comparece pe,.ante este judiciado o Senho'l' 'JOSE J!AnTIlIS 'DA

COSJ!Ui.: braai:Lei"o; c aado, ag"'icutl, digo, agricultor, 1'02:

tado" do T:!tulo de :::Leito...aJ. n Q 28153'4504/69, votando na. 44'

seoção eleito"'aJ.. Afiorma que a P"'Opagallda. 1l1e'i:to1'eJ. que ell

tava po...tando nadata de hoje, quando foi inte1'lleptado' pel'a

13>'igada Vilita"', tili ent",p,gtte ao lIepoente PO'" uns meninos ,

no-deco......e... 'da eemana. Decla...a que não 'l"8csbeu nesta data

taJ. 'P"0pegonda. Assevera quq _dO estava se diM. 'indo' para

sua secção' elei to...aJ., seque... conve1'1l0U oom o oandidato JÚlio

'!ladecker. 'Eacla...eoe que estava P""Óximo de S04 escçio oom 11.

P"'Opegonda elaito...aJ. contendo o,nome do cUldiaato Julj,o·1te

deok~r para deputado fehral'8 :!lento, para deputldo' estadu-

al, quando, con"e"SOI1 com o candidato JúJ.10 'lls4t1aker ti tlllte

d18118 " tu quer da.. WIl voto pa'l'B D-ÓS ". lrega que enha sido

o candideto J~lio Redecker que "nha feito lllII círculo no ZUÍlII.!!.

"O da 'P"opegenda eleitoreJ.. 1Iada mais. A :Beor1vã Ele i tlkraJ.:

Ui'l"lla que a1n4a não tem candidato para votar. Não votou ain

da 8 ainda não S8 definiu. Quando estava e8 dirigi:cdo para

SUa aecção' eleitoral, no clube Alvi-Negro, passou pelo candi

dato JÚlio lledecker que estava nwn grupo, que estav pardo md.,:!,

go, que estava &do na esquina do Forwn." !fada maia. A Escri

iií•. ~Escrivão:

PROCESSO

_PODER JUDICIÁRIO

Requer, outrossim, seja juntada nonúna!a dos candidatos
que disputaram as eleições gerais de 3 de outubro de 1994.

O Ministério Público requer seja oficiado ao Couúté local
do PPR para que forneça o endereço atual do denunciado, bem como sua
qualificação completa

~TADO DO RIO GRANDE DO su1

I.José Martins da Costa, brasileiro, lÍranco, casado, agricultor, portador do título
eleitoral n. 281534504/69, votando na 44 secção eleitoral, zona lS6, Taquari;
2.Arllndo Osório Ribeiro, Policial Militar, lotado junto à Brigada Militar local;
3.Edson Ribeiro de Freitas, Policial Miiitar,lotado junto à Brigada Militar local.

..~ : .

.....................................................................................................................................~:: :..

......................................~ ..~ ~ :.~: : i:.:.

~:::::~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::;~:::;~;i~1tt.~

CÓMARCA DE ..

.............:...... VARA

NP .
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CIIlCUNSCRIÇÁO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

_.?~.""", ZONA ."!.~9,1!.~._., •."",.•...•,...,,...

:!'oi realizada na presença do IlIlIldidato JÚlio lledecker e da Dra

Ana ~istina, Premera de Justiça. l'1ada mais. A Of. ,digo, Es

c~iva Elei1:0rall~

··A;'!LIJl'TIO OSÓRIO RL'B'lfilIO, brasileiro, cuado, policial milit&'t',
~esidente e domiciliado nesta cidade, alfabetizado. O declaran.

te, na condiçiio de "olicial milita~ 'e a tllando na :!'iecalização

das eleições neste municipio, p~senciou o eleito~ai José V~r

tins ~a Costa conve~ando com o candidato Jálio Redscler,sen-

do que t~i elsitorai estav.a com ~paganda eleito~ na mão
e o decla~ante ~senciou o dito canidate :!'azer c1~ulo,digo,

p~esenciou dito candidato com ums 'caneta e a propaganda elei

to~al na,mão anotando. alguma coisa nap propaganda.Em eeguida

o depoente abo~ou !) 'ele:tto1'JI!I. e apeendeu a ~paganda elei

to~a1 que ~ta de um modelo de cédula p~a &a'eleições pro-

po~ciona1s, contendo' o nome ~edecker para deputa0 :!'ederal e

:Bento pera deputado eatadual. O eleitor mencionou 'ab declaran

te que já POrtava o docwaento antea de Bonversar COII o candi

dato Jálio ~.decker. Presenciou o candidato JÚlio. apenas cum

primentando oiltra pessoa prÓxilIlo ao l'oram. de Taqusri e depois

seguiu para o hotel qWl tica em f'l'llnts 8D Salão Parqque.11 on

de funciohán secções eleitorais. são aPena- esteà Oa :!'atos' /

que presenciou.liada lIIa1s. A or., digo, a Escrivã Eleitoral~

~~
~al

O:!'. nl 293/94- CE TaquBri, 03 de outubro ds 1994.

EDSOl'1 RIBEIRO' FRnus,brasileiro, CMadO, po~,,\militar,ti
sidente e domiciliado nesta cidade, alfabetizado. O depoente,

ccmo policial mil:!:1:81', estava trabalhando prÓximo a secções e

leitorais do saião p~quial, que tica na 1'I1a :Leandro nibeiro.

O depoente presenciou o candid',to Julio lledecker esc'!'ever al~

ma coisa em um papel e entreger ao senhor José Martins da Coe

1:a. Em aeguida o depoente interceptou o ssnhor José e pegou o

papel, eendo que este infOT1ll0U o c, digo, que o candidato ape

nss havia reito um drcu10 no papel. Con.t'irma o papel que está

lhe sendo apresentado em audiência, como sendo o que o el1itO\

José Martins portava. Também pssenciou o '!'eferido candidato

entregando um papel pera duas peSSOas, porém niic vl1u que tipo

ds papel. e:&~.~m qu~ eram "~B&O~J~s,A Escrivã.

Ele~~~ t-';"~ p,L.·/ueb V-,-.....:~:c. 0romL.
A seguir, toi dito que os P'"esentes depoimentos toram tomadoe

em virtude de comunicação do COmandante da :Brigada Militar que

atua nesta Zona Eleitoral, que encaminhou o ele:lõtor Joeé li&'!'

tina da Costa, munido ccm UIIIB réplica de cédula de eleição Pl'.a
procional, contendo propaganda eleitoral dos candidatos Rede

cker e Bento. Determino sej a lavrado auto de apreensiio do do

cumento ap~eendido junto 8Q aleitor, bem COIIIO de qua1aql1Br Pl'.a
pag&l1da eleitoral' que porventura eXistir no interior do ve:!"!!o

lo do aandidato 1tedecker. Determino, OUt'!'OS8im, seja requisi

tado a lIlÍdio Açoriana, cópialh entrevista dada pelo candidato

por vUta eM 15hlOllin de8te dia. Nomeio o O:!'icial de Justiça

\.- Luiz Volmar para cumprir u diligenc1ae. A ~esente 8I1diência,

JrnUknL)~frL.. :
P'l'OlIOtora SUPREMO j I

CI.A.SAG~ 9
O.,la. , ••

.. Senhor Diretor

Requisito das.... em1s80m a :!'i1;a &I\!
'IB4a da Bl11:rcv.i.a1:a condedida pelo canã:l.dato J1b.:I.o Redecker na da

1:& da hoje, por volta das ~5J:Q.()ui:o..

lia oportllnid&de.apreeento

COrdiais

Dmo.Sr.

II1retor da Rádio Açoriana

Jr/CiWle

AUTO DE, APREENSXO E DEPóS!TO

Aos tres(3) dias do mês: outubro d8: lllil, novecentom

e noventa e quatro(1994;), nesta cidade de Taquari, llS, CUIIIprin

oriem verbal do' 1m. Juiz: ds Direito da 561 Zona. "'leitoral aas1:Bl

C:Omarca nr., JOÃO RIr.AllDO DOS SANTOS COS!rA:., tudo conforme dsl1lÍn

cia do Comandante da Brigada Milita.r de Taquari sr. Arli.oil:o Osó

rio Ribeiro, :roi apreendido com o Sr. José Martins da Costa

p~opaganda.ElaitoraJ. conforme descrito a.baixo, Um modelo ds cédula

propprcionaJ. elllll nollles dos candita.tos; Hedscker llll para :Depu.1õa.

do l!'ede1'lÜ e lIento 11220 pa:ra J1aPl1tado Estadual, a seguir depori

tai a cédula apreendita. com a Sra. Zolside da Costa Ramalho Lucas

Es8rivâ Eleitoral, a qual bam cienta ficou dos termos da lei d8

não poder abrir mão da ll1eSIlli1. sem oredem expressa. do Ml4. Juiz d"lt

Direito. Do que oara cOl'lStar, lavrei esta al1to q1lB Vai devid.aman

~ :~-.-.-.-.-.-.-.~.-.-...~~-- .-.-.-.-
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ClllCUNSCRIÇAo ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

l'DO"'"

.................. ZONA .

JUSTIÇA ELEITORAL

PARA DEPUTADO FEDERAL

CIRCUNSCRiÇÃO ELEITORAL 00 RIO GRANDE DO SUL

............... ZONA ª!1.r..8J;.M.º.•IBJ.Il.!J.t!f.\.\,..I.~DER "I
o.A-SAG/Soção do Roproltot..,
e.,lo oXlroldo d. 'r ..

f!/l (2 "/1'; 21.. i

NOME OU N° DO CANDIDATO OU SIGLA OU N°noPAR'

--~---

CERTIDÃO /1---
Certifico que, em cumprimento à ordem do

Dr. João Ricardo dos ~antos Costa, Juiz Eleitoral,
fui ao endereço da rádio Açoriana, nesta cidade e aí
estando, às dezesseis horas e quarenta e cinco minu
tos, em companhia do Sr. MigueJ. Faleiro Pereira, fun
cionário da Justiça Es~dual requisitado pela Eleit~
raJ., entreguei o ofício que requisitava a fita onde'
fora gravada entrevista concedida pelo candidato Jú
lio Redecker, 011. Sr. Mário Sidnei Martins, responsá
vel pela emissora no momento da diligencia. Mário in
formou que o diretor da rádio, Sr. Rogério Pereira ~
levara a fita e até a presente hora, não havia retor
nado. Como na emissora existe um número considerável
de fitas e havendo suspeita para du.vidar do Sr. Mário,
foi deterninado a vigilância da emissóra por ~dados

da policia militar, para que não houvesse saída daS]!l

feridas fitas. A vigilância foi feita pelos soldados;
FREITAS E BORBA. O candidato, Julio Redecker, foi até
a rá~io, sendo que o soldado Borba o acompanhou na con
versa que teve com os funcionáriotl Entrou e saiu sem -
levar t'ita alguma. l'lum determinado momento, o Sr. ~

rio atendeu ao telefone sendo que d~ ser o Sr. Roge
rio avisando que já estava a caminho para entregar a
fita. Aguardei alguns minutos e então dirig~e a seu
endereço residencial. Lá estando, fui in~ormado pela
mãe do mesmo qQ8 ele havia saido por volta das cartoze
horas não retornando ainda. Sendo que, retornei ao lo
cal do eâi:iuti'neo ..dos votosl ê~ relatei os fatos ao Dr.
Juiz~eitoral, quederterminou~ue se lavrasse a pre
sen.e c~~~;~ão. O referido é ver~de e ou fé. TaqQari
03 C1e~~~D..:..~.:~~.1994-" :,,:'iil~~:' C

c

Tsquari, 03 de outubro de ~994.

PARA DEPUTADO ESTADUAL

MOD·ELO DE CÉDULA.

)

Df. n2 293/94- CE

Senhor Diretor.

Requisito dessa emissora a ~ita ~

vada da .nt~vista oondedida pe~o oandidato Júlio ~edeokerna da

ta da hoje, por vo~ta das ~5hlOmin.

Na oportunidade,apresento

Cordiais saudações

Ilmo.Sr.

Diretor da Rádio Açoriana

N/Cidade
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~ ~ BUSCA! APREE~s10

Aos (04) quatro dias do mês de o~tubro

d. 11I11 novecentos e no;ven,ta e quatro(1994), em cumpri
.ento ao mandado retro, diligenciei no sentido de 10 
ca1izar o Sr. Rogério Pereira. Fui a sua residencia e
lá o encontrei. Notifiquei-o para q~e entregasse a rs_
ferida fita. Alegou que a mellma estava nas elltúdios da
eaiallora Açoriana. Para lá nOll dirigimos. Sendo que en
tão, apreendi dita fita. Antes porém,o~vi a gravação -;
para certificar-me de que se tratava da fita objeto da
presente busca e apreesão. E, p ar, lavrei o
presente auto, que por mim ao sainado.

Ta'l.uar:l., 03 4.....~

-""-00 .JO - ....

PODER. .aU~C'''Il'a•.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
D.A - SAG/S.v'o d. RI",.,.".
C',u. -unida li. " •••••• ."
'/(,.; .fé' JI. 1 .

ClftCUNlCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO QIIt.fMlI DO SUL

Il; ..' ZONA ..._JÂW.~ _

Ri:CEBIMENTO
R. êhUlnfrl, reC'bl "UI lutais

:~~.~ü ~eld:-

:;;~ ..
t1J ~ •

Q ....

,lf-I ~ :1'
- III • ~..., .. • r.I

I;>: .'~: C'J U S T I C A E L E I T O R A L
~ D li .( rI
~:~ . ~ lf_.
o ,: 'i ~' 1 LlAllDADO DE llO'SCA. APllEEIlSIo E NOTIFICAÇÃO
~e;.;; .,,,

/:jJ •• '. ~.

g. •~.~ O Exmo.Sr.Dr. JOXO RICARDO DOS SAIlTOS COSTA, Juiz
co ... "
II~ Eleitoral desta 561 Zona, COmsrCIl de TllqUBri, Eet.!:

do do Rio Grande da ):luJ., RepÚblicll Federativa do

BraBil.-

lWlDA. o Oficial. de JustiÇIl Jonae lIarcvel penz '

que, em cumprimento delSte Mandado que 'fti devidamente B.1I8inado,~

ceda. a busca e at>reenaão da fita gravada com. a entrevi.8t& concec1!

da pelo candidato Julio Red.clcer à Rádio Açoriana, em data de hoje,

notificando o Diretor da referida RW1io, tudo noa termoB do despi

cho a ••gtnr tra!l3cri:to;1I Face a certidão do Sr. Oficial. d. Justi

ça nDlleado para o ato, determino seja e"pedido mandado de busca. e

apreensio da fita em questão, podendo para tanto requ1sitIlr força

poliCial. Nótifique-ae a Diretor da Rádio Açoriana para entregar

na. Justiça. Eleitoral a "en'treu ,digo, fita que reproduz a entrevista.

dada pelo candidato J,uio Redecker,:unedilltamente, sob pena de deso

bediência. Caracterizando-se si'tuaç:o de nagrante delito, advirto

o Senhor OfiCial de Justiça que deve~ dar voz de prisão, enc!!mi 

nhanda o conduzido à D.P. local. para lavratura do respectivo auto.

Cumpra-e. com urgência. Em 03.10.94. (u.) João Ricardo das Santos

Coata, Juiz Eleitoral".

COIIPRA-SE•

3er~:::::- J;liz

.lo ,I::ropaganda elei -:';'=::':p ~ ..urto:"o c·::'.:ld.::.:~.=..:o "J. Ja ;:~-:ado :3ier:D.

';Úlic ?.edeclJ.::or, .:lq 1.1::-:?2, 'l".i.e 23taV:l. _r&:.::~::.:> :.. .:e ~zes alei

toreis.
Tal :corr:j:~c::.:J. _..... ~ :.~:;=::.n.d.c.. :;21oJ. :ri~

da ~~litar, ~n~e :=r~ ~omadas ~s ~eguin:es r=o~~iê~ci~s:

a- C~vi~a la ~ elei~ort ~0~ prop~gan-

da apreer~ida do c~r~id~to;

b- 0uvida le dois poli~~~ic ~l::'tare~

Dado e passado ne.ta cidade de Taquari, aoa tre8

(03) dias do mês de outubro do sno de mil. novecen'tos e noventa

qUlltro(1994). ~

Eu,~ , Zolellde da Coata Ramalho LucaStE,!

crivã EleitoraJ., o datilografei e subscrevi.

~:J. .. ~
"óóilU'" ...

~= em :;':lest5:o;

in.ta ::'c ~::je;

:. _ ... t"',;::;
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::xmo.Sr.
:; J.i z ..:. u:c:'2.:'.:;,r

_' o<jJ.) _ .
~ .... 'Ji·I/.. ~,-1
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CIRCUHSCRIÇAo ELEITORAL 00 RIO GRANDE DO SUL

........?.~..... ZONA ....._ ...~s.'t!~!......__..._.._

CERT!D.lO

CERTIFICO E DOU F! que foram apreendidas d:li.as

caixas, contendo material de propaganda eleitors1 do cand,!

dato a deputado federal JULIO REDECKER, no interior do vei.

culo de propriedade do meamo, no dia 03 de outubro do cor

rente ano, na frente do prédio do Foro. Certifico, ainda

que o próprio candidato, ao ser instado, fez a entrega do

referido material ao Juiz Eleitoral desta 561 Zona, na p~

sença do Policial Militar Arlindo Osório Ribeiro, Comand~

te da Brigada Militar nesta cidade de Taqu&ri. Certifico,

ainda, que junto a estes autos, um modelo de cada propagan

da encontrada no interior das referidas caixas. O REFERIDO

t VERDADE E DOU Ft. Taquari, 18 de outubro de 1994.

Zoleide d~alho Lucas
Escriv-a Eleitorâl

CIRCUNSCRIÇAo ELIITORAL DO "'O GRANDE DO SUL

anastra
~

DEPurADO FEDERAL
N° 1111 - PPR

" , UM NOVO CONCEITO
EM POLÍTICA

[Nósl [Elesl

73 blocos como o modelo anexo.

Fevereiro de 1997
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CIIlCUNSCRIÇ'\O ELEITORAL DO AJO GRANDE DO SUL ~DECKER 1111
.................. ZONA _ _ _. (dois carimbos com os dizeres acima)

-Uma calçadeira com adesivo de propaganda do candidate'

JÚlio Redecker•.(guardada em C&rtJrio)

CIIlCUNICIIIÇ10 ILIITOIW. DO 1110 GllANDI DO IUL

- .. ..t ZOflA •• _

MlHOlIMtfIDl1!5H~Nfa7'

8 adesivos tipo model J~.
i
I

....:

...... ....;: ..l.).
.::' {}'~j.

...., ;.
4 .... -

\

anexo.i

\._----.;....--------'

815 carteir<l.s como o modelo anexo ,
.....:=::t

1.166 panfle~os como o modelo anexo.
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CIRCUNSCRIÇÁO ELEITORAL 00 1110 GRANDE DO SUL

.................. ZONA ..

Fevereiro de 1997

2.050 panfletos
como o modelo anexo.,

JÚLIO

RE
IJUMMeõNCMWAM'i'W•
19 panfletos como o mode1o·ânexo.

CIRCUNSCRIÇAo ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

.................. ZONA ..

2' DOBRA

JUSTIÇA ELEITORAL

-4 ' • ~ ••

• .. • .. ~ I ,lo ..

,,. .. "' ................ ..
.... f .

PARA DSP0:~®: é(ititÍ{AL
• • <; .. , \ • _ ....... ~ - , ...... ,

, 1,,,,,,,,",-",4" '...

• ~ # • , , • .. .. .. .. ~ .................... ..
....... . " ..

PARA DEPUTADO 'EsTÀ'nuAL.' . - .. '.. , .

3.180 céüulas ~uplas como o modelo acima.
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CllICUNSCRIÇlo ELllrORAI. DO RIO GRANDE DO SUL CIACIINSClllÇlo ELIITORAI. DO RIO GRAHDE DO SUL

"

\ .....
'.

. -

t r
.rorJtC\ELElTOIW..

.-

Redecker - 1111

.' Fixinha -1U12. \

iiWOUlf'65êiii1'i11\i6&1RGíiJiiibO ,aitsõ

PARA DEPUTADO FEDERAL

. . '.....
: ,'. :;MODElO é :

...... ,"'J iIl AL '... ut:.;\"'~
;)Ui'?,EMO I ',,0' I ,'- ,afia

O'A_"';"G./~~-oçaO,:,·.;,''''',,:o::og•• rf .''" .C6pí a .xtralda o;P
)- "

I "

~ ..~..bn!UNSCRIÇlO ELIITORAL DO 1110 GRANDE DO 'IULI ~ "....íL"· ZONA ...""".-*;~.9E~"_".__ "--
\ i /"~REVISTA CONCEDIDA PELO C.\NDD\TO A DEPO'TADO FEDEIU:L JULIO CE~R

\~C'KER AO DIRETOR DA RADIO AÇORIAlI.'J)ESTA' "CIDADE DE T~QUARI, SENHOR

ROGERIO PEREI'RA 1m DIA 03 DE OUTUJ3BO DE 1994', DECUPADA DE UMA FITA

CASSETE PELA SENHORA ESCRIVÃ ELEITORAL" DESTA 561 ZONA:

S:iJnbolos: R - Repórt~r J- Candida~o JÚlio

R- 14 horas com 44 minutos. Você prossegue lígado com 'a 1560 até

às 15 horas, Rógério no prazer de sua companhia, rolando a música

que você realmente gosta. de ouvir.
- Comercial da Foto Globo
- Música

i 'fi a.! .~
ê':;':{~

PARA DEPUTADO ESTADUAL

1.350 cédulas como o modelo acima•
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R- Vocé prossegue ligudo cem a ZY.K 310, 1560 Kh, Rádio Açoriana

Taquari Rio Grande do Sul, a sua melhor companhia de todas as ho

ras.

-Música.

R- llÚcio de tarde da segunda-feira, 03 de outubro 1994, dia que

marca uma das maiores eleições já vista r:n nosso :PaÍs.

-Música.

R-Nos estamos recebendo aviaita de JÚlio César Redecker, ele que

é candidato a <:l.eputado federal, é filho ·de Taquari" representante

d.e nossa região, da região ~o AJ.to Taquari e mais do que nunca,r!.

presentante do município a~ui de Taquari. Tá chegando em nosso eo!!

túdio para nos visitar e nos passar 'como ele viu eete dia de vo

tação eo Taquari e também em Novo Hamburgo,onde ele este.Jt!J.io,boa

tarde!

J- Boa ta:'de ,Rogério, é um prazer muito gra.'"1de f'a.lar para os anigos

aqui de Taquari, Iileus fonterrâneos e toda as.ta gente que eu tive

hoje contato 'aqui e estão ouvindo a Rádio Açoriana:ll um grande di
a hoje, todo dia que tem eleição é um grande dia.Eu digo isto po..:

que o povo está indo para as Unl~srp. está votando, está partioiPaa

do. Esta eleição é uma das eleições mais f~ceis que tem para votar.

E eu vou dizer com toda ,a sinceridade, eu trenho plena certeza que

p exerc:Ccio, da democracia através do voto,- é ele que recompensa e

reorganiza Um país. O contrário de mau ];)OI{tico ,Rogóíro ,não é o v.2.

to branco e nulo, é um bom. pol:(tico; 0\ contrário do mau professor

não é o fim da educação, é um bom professor; o contrário do mau. mi

diéo nao é aoabar com a medicina, é curar as d.oenças com bom médico.

:lar isso, eu tenho certeza qii'ã"o senhor, :l senhora, o jovem que estão

:scutando e ainda não foram votar e tavam pensando em votar ~ branco,

.ão faça isso.Vamos escolher os IlOSS.o~:;::V:amos vetar nas pessoas dá no,! .

:a região,' da nossa terra.·.r~os.~~~c~.·.~través de voto,' Illqdi:f1car a

'eografia :rfsica e econômica ·~~.~ossaqUeridaTaquari ~ região.Por -isso

ue eu acho, Rogério, que o povo de.. ·,tfaquari hoje est.:f. c.ando uma consB

'radora votação à' democra6ia e eu tl"oe~o.?erteza,· eu ve jo no sem~lante d

.as pessoas, na aJ.egria. Uma àSnhora ~~'a;ou por mim e disse' assim:-Já

·otei em ti. ~ é o fil~o do Frltz, t'J."J nossll.,gente, tu é do. noszat;~

'a.Eu já votei lá, tu só me descuJ.pa., eu não votei no teu nome, eu e6
·atei no l11l.Eu. diase:- ~:í muito bom, m~to obrigado.E eu vejo est; I

'esBoal radiante, querendo :fazer com que Taquari tenba u.m represenian

:e e eu tenho plena certeza, a w~ação que eu farei eIJ Taquari será u

:a votação quw representará os anseios desta terra e::l ter melhores di

1S, em ter um deputado federal que traga verbas para Taquari, que po.!!

:a aJudar a Prefeitura a construir mais estradas, que :PO~)l3a ger~~

:::lpregos, que possamos ter um pavílhão de esporte, que possamo3 f~~r\

.1:lquari entrar na rota das grandes cidades, fazendo daqui não a:pelfa~ ~ :

~ fim, mas um caminho também. ~ ~ ~

1- O JÚlio votou, que horário votou e que uma? ~ ~ "'l:I'
;- Eu vota.i na 352, no G.E.Nilo Peçanha, no bairro que eu moro l~ ~t
;ovo Hamburgo, bairro Ideal, juntamente com a minha esposa e acom~d"":r

:lhado doe meus três filhos. Eram8h53m:in quando eu e:ltrei na urna 8: ie. \
•.. l.,s/"'':·':-õ.=

;ositei meu voto.Votei consciente, votei tranqüilo, votei com adm;;aci-;

são e o dever cumprido até este momento. Fiz o melhor que eu podia.ne,!

te momento, eu entrego, é lógico, a Deus, os caminhos. Se Deus quiser

que eu seja um deputado federal por Taquari e para Taquari e pela re

gião, cu sérei.

3- ·a1.eU o esforço até :3.qui?

J - Claro que valeu.Cada eloição que tu participa, tu aumenta o teu p.!

trlmônio afetivo.São -.ais amigos que tu tem,sao mais pessoas te que _

rendo bem. e eu nóre:.:.ito que isso aí é o principal na política, você

aument"ar o seu pat"timônio ai"etiwo e ee:.;e patrimônio afetivo que eu t.!,;

n.."'lo é a maíor riqueza que eu tenho.Eu não tenho a pretensão àe ser o

defunto mais rico do cemitério, mas eu quero:;; itiso sim, ser aquele

que terá Q maior número de amigos possíveis. Por ioso eu acho que a '

política é um· meio e nest9 meio eu quero mostrar o quão é valioso Ta

quari ter um deputado federal com vont~de àe trabalhar e a região também..

R-Muito bem, a gente agradece ao JÚlio e deixa o microfone para suas
considerações finais e que ele .. passe aí também um relato do que foi

.pré. ele use dia de ho jo no quo diz respeito a Taquari.

.. ~ .
J- ~ acho quo oato dia :roi um dia muito signj.:l:icativo, é um dia

em que eU'me reencontro'com'oe meus·aci.gos, 'eu me reencontro com

a minha comunidad~ com a minha te"",. ~ disse ..... cape do Açort~

no· que aqui morem os meus pais e o meu corfação está aqui e eu /

quoro dizor a vo'cêa. Em BmsUia eu qhero sor o dep.tado :federaJ.

na história de Taquari que m&:i.s :tez por Ta·-aua:d. e deBatia que haja

outro munic:!pio quo terá tanto do alguém como Taquari terá de

mim e a região também. E ill80 é uma. coisa que eu ~evo comigo ,po~

que eu tenho nocoBeidado do dar a 1'aquari a raspoBta às esperan

ças de todos que eetão hoje na. uma colocando o meu nome ou o meu

número, ~ ll1.1; e orguJ.har o m.eu pai, o eeu Fritz, que por tent;;'

lUlOS teve r~ataurante 0.0 lado da rodoviária antiga e hoje ainda

tem o tm dele; a d~ Vera que trabalhou noste restaurante por

tantos 8:1.08, mora em faquari, a minha im.ã, a VarcY' aos meus 80

br:Ulhos. OB IlOUB lIllligos, quo ou ceminhlln!l-alpel'1L:lrUB os chsmo pelo

nomo e a única cidade quo eu conDigo chamar quaee toda a popula
~~,pelo nomo ainda é !aquari, ombora osoa gnrizada. muito çende

aqui. E eu quero !inaJ.iz.. com uma menoagom.Acreditem na nOBea /

terra, acreditem na nossa gente e me deêm a oportunidade, me hon

rem ccm o votod de Taquari para Ber uma votação significativa que

;;; tenho a certeza que eu .eaberei honrar cada. um de vocês e todos

vocês ao mesmo tempo.Que Deus os guie e os proteja e eu deixo prá

vocês a melll1ll&"m do são Luc.... , no cap:Ítulo XXII,26:"Que quem go_

vorne, Beja illtteJ,-a quem 88rve".Iato é fundamental.E que o maior

seja. igual ao menor, puoa aqueles que não têm mais e8perançae,Ro

gério, eu rltcOl1endo ler a BibJ.ía, em Hebreuo, XI,~Q .Lá está es 

cri.to: 11 a lé é o fime funda:nento dali coisas que ee esperam. e a

certeza da.IJ coiBas que não S8 vê".vamos enxergar mais, vamos a

creditar ~e quo tOlll tompo o o Braeil é um pa:Ls maravilhoso, de

gente ma1'llvilhosa,precis& apenas ie reorganizar o seu govemo e

mais fé de seu povo.E este é o ci'Jminho que nós devemos tomar.Que

Deus acompanhe a ti .. aos ouVintes da Açoriena, ;para que nós po.!!

samos chogar lã COIII :ré o fundamentalmente com trabalho •

R- Mo.i.to bolll, ta! o Julio Càsar Redecker participando da progmmação

da 1560.E eu gostaria tamb "m de co~ocar que o nosso microfone ti a

disposição do toda " qualquer candi~ que queira vür particpar já

qu(, DC;D estamos com um pequeno ilrob1mna no nosso sistema de VHF, que

eatá dando allUll de:reito e o peaeoal podo se dirigir atá o eetlÍdio

da 1560. (Xúaica)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x••X.x.X.x.x
CIlRunco e dou fé que a antrniata tr&nacrita n..tea autoa à n •.
21 e TeraO a 22 e TOrao é oópia fiol d& fita caaaa~eendid&.E

ra o que ... oa1>1& oartificar. A Eacri"fi Eloitorall~
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,
CIRCUNSCAIÇlo ELlITOIIAL DO AIO GlI_ DO SUL

..22 · ZONA :g~9!!.~ _ _.._.

c o N C L U S Xo

Besta data, faço estes autos conc1.usolJ ao

Exmo.Sr.Dr. Juiz Eleitoral desta 56& Zoba.

Em 19 de outubro de l~

.~ Escrivã Eleitoral:~

RFrEBIMENTC'
N'I dita Ir-fra. recebi estes R .. ""~1t

Em .....~.!.. d•• ,g}: d. 19.~..~
'1 Eacrlvl<r.Clt.I",~"-",=C:::.e?,,,- _

C!IICUliSCAIÇlo ILIITClllAL 10 RIO _ DO SUL

.....2.fi.._..•zoou. _r.a.Q.u.Q.B.L-.-_

CERTI01l0

CERTIFICO • dou r~., que o presente relto

roi registredc no Livro competente, à rls. oe, sob

nR 02/95.
Dou ré.

Tequeri, 26 de janeiro de 1~5.

A Escrivã Eleitoral SUbstl:Yi~

ELEIÇOES DE 03 DE OtmJBRO DE 1994
LISTA DOS PARTIDOS E DOS CANDIDATOS REGISTRADOS

. PARTIDO~STA aRASILElRO • PTS .14

SENADOR

EMILIA ~HEREZINHA XAVIER FERNANDES...... 142
SUPLENTE:EDIR PEDRO DOHENEGHINI......... 147

LUIZ ANTONIO TIRELLO................ 146
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DEPUTADO FEDERAL

ADALBERTO SOARES ••••••••••••••••••••••••
ALBERTO MACHADO .
ANTONIO BEIRIZ ••••••••••••••••••••••••••
ARLINDO VARGAS ••••••••••••••••••••••••••
CARLOS ROBERTO POZZA••••••••••••••••••••
CEL DIAS TORRES •••••••••••••••••••••••••
DARCI DOMINGUES •••••••••••••••••••••••••
EBLING ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ELIAS MAIA••••••••••••••••••••••••••••••
ELIO LOPES ••••••••••••••••••••••••••••••
ERNESTO GUEDES..........................
GASPAR VIECELI ••••••••••••••• •i'~ .:-••••••••
JAIME PONTES..................... •••••••
JAIRO KANSU SALES •••••••••••• ~ ••••••••••
JOSE HENRIQUE DA SILVA••••••••••••••••••
LAGRANHA•••••••••••••.•.••••••••••••••••••
MANOEL ARAUJO•••••••••• ~ ••••••••••••••••
MISSIONARIO ELOI .
NILTON ALVES DA SILVA••••••••••••••••• :.
ODIR MIGUEL FERRONATTO••••••••••••••••••
OSMAR SEVERO ••••••••••••••••••••••••••••
OSVALDO BIOLCHI •••••••••••••••••••••••••
PASTOR RUI BARBOZA••••••••••••••••••••••
PAULO ROBER~O PUGLIERO GONÇALVES ••••••••
RAUL FRAGA•••••••••••••••••••••••·•••••••
REGIS PADILHA•••••••••••••••••••••••••••
SERGIO MOTTA••••••••••••••••••••••••••••
TESSARO•••••••••••••••••••••••••••••••••
VALNEI TAVARES ••••••• : ••••••••••••••••••

1434
1415
1405
1414
1466
1490
1407
1455
1470
1499
1480
1411
1488
1ÚÕ
1403
1422
1456
1450
1401
1430
1432
1433
1413
1440
1404
1409
1460
1420
1444

RENATAO.. • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14171
SAUL MARIO MATTEI ••••••••••••••••••••••• 14190
SCOPEL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14122
SERGIO MORAES............ • • • • • • • • • • • • • •• 14242
SERGIO ZAMBIASI ••••••••••••••••••••••••• 14292
SOLON TAVARES........................... 14104
SUBTEN PICOLI ••••••••••••••••••••••••••• 14205
TCHEQUINHO. • • • • •• •• • • • • • •• • • •• • • ••• • • • •• 14166
VALDIR FRAGA•••••••••••••••••••••••••••• 14226
VERMELHO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14133
LUIZ CARLOS MELLO....................... 14123
MANO DELCIO............................. 14180
MANOEL MARIA... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14120
MARCELO MINCARONE ••••••••••••••••••••••• 14111
MILTON OSMAR CERENTINI •••••••••••••••••• 14270
PEDRO MENEZES. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14255

. PEGORARO.. • • •• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• 14250
PICCININI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14150
PINTO MACHADO.......... • • • • • • • • • • • • • • • •• 14299

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL· PFL • 25

SENADOR

COllGAÇÃO:MUDA RIO GRANDE -MRG
PPRlPFL

SUPLENTE: PAULO CESAR TASSI MACAGNAN..... 258

D:EPUTADO ESTADUAL

ALVAIR CARLOS BARANCELLI •••••••••••••••• 14188
, ARLINDO ORO............................. 14203

ARNILDO MARTINEZ MULLER••••••••••••••••• 14202
3A5TICO. • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • •• •• 14144
BEBETO. • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • ••• • • • ••• 14208
BEMFlCA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 14204
BENJAMIN BOEZZIO•••••••••••••••••••••••• · 14170
BRUNO NEHER.............................. 14199
CAIO REPISO RIELA••••••••••••••••••••••• 14201
CANDATEN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14266
CARLOS PREISSLER•••••••••••••••••••••••• 14174
CARLOS TIMM............................. 14280
CLASSMANN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14200
CLAUDIOMIRO••••••••••••••••••••••••••••• 14177
CLEVERSON TORGO ZANARDI ••••••••••••••••• 14121
CLORIS PASQUALOTTO •••••••••••••••••••••• 14240
PAVlLA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14222
DEJANIR LORENZOM•••••••••••••••••••••••• 14155
DIVO DO CANTO ••••••••••••••••••••••••••• 14147
DR. PANNI............................... 14234
DRA. ADANI.............................. 14288
EDEMAR VARGAS........................... 14102
EDSON NEVES............................. 14141
ELISEU SANTOS........................... 14233
ERINEU EUSEBIO PERGHER•••••••••••••••••• 14244
ERNESTO MANHART FILHO ••••••••••••••••••• 14107
GILMAR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14277
HENRIQUE PRIETO ••••••••••••••••••••••••• 14220
HlLARIO REBEQUI ••••••••••••••••••••••••• 14214
lRADIR PIETROSKI........................ 14191
J. BRITTO ••••••••••••••••••••••••••••• ',' 14110
KLEBER. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14211
LEO BARCELLOS........................... 1416O
LINDOMAR •••••••••••••••••••••••••••••••• 14140

DEPUTADO FEDERAL

COllGAÇÃO:MUDA RIO GRANDE -MRG
PPRlPFL

ADAO DOS SANTOS •••••••••••••••••••••••••
CARLOS CHIARELLI ••••••••••••••••••••••••
FLAVIO MARQUES ••••••••••••••••••••••••••
JAIR SOARES •••••••••••••••••••••••••••••
LEONARDO RIBEIRO••••••••••••••••••••••••
ZILON BORBA ESPINDOLA•••••••••••••••••••

DEPUTADO ESTADUAL

COllGAÇÃO:MUDA RIO GRANDE -MRG
PPRlPFL

ADEMAR ORNEL ••••••••••••••••••••••••••••
GERMANO MOSTARDEIRO BONOW •••••••••••••••
HERON GUIDO DE MOURA••••••••••••••••••••
ILDEFONSO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ••••
JOSE AGNELLO FARIAS ESCHILETTI ••••••••••
JOSE ANTONIO DA SILVA•••••••••••••••••••
MARCELO BALBO TEIXEIRA••••••••••••••••••
MITI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NELSON NABOR DOS SANTOS PAZ •••••••••••••
OLYNTHO MENDES DE CASTILHOS •••••••••••••
PAULO HENRIQUE ••••••••••••••••••••••••••
PEDRO MACARI ••••••••••••••••••••••••••••
RUI ROZA••••••••••••••••••••••••••••••••
TANCREDO••••••••••••••••••••••••••••••••
TESTA•••••••••••••••••••••••••••••••••••
WI~SON SILVEIRA DE ARRUDA•••••••••••••••

2530
2525
2570
2555
2517
2599

25110
25102
25152
25190
25195
25180
25101
25199
25188
25113
25155
25120
25150
25125
25111
25106
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SERENO CHAISE •••"....................... 121
VICE: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA••••.• ~... 125

SENADOR

COLIGAÇÃO: FRENTE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - F1R
PDTIPMNIPP

DEPUTADO FEDERAL

COLIGAÇÃO: FRENTE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - F1R
PDTIPMNIPP

PARTIDO DEMOcRATICO TRABALHISTA· PDT· 12

GOVERNADOR

COLIGAÇÃO: FRENTE TRABALlfISTA RIO GRANDENSE - F1R
PDTIPMNIPP

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOcRATICO BRASILEIRO·
PMDB·16

BIBO NuNEs.............................. 12207
BRASIL CARUS •••••••••••••••••••••••••••• 12226
CARLOS ARTIDORIO ALLEGRETTI ••••••••••••• 12211
CARLOS DE RE............................ 12260
CHICO PEIXOTO •••••••••••••••••••••••••• 12280
CIRO SIMONI............................. 12233
DERLY HELDER•••••••••••••••••••••• ó • • • •• 12240
ELEUTERIO ANTONIO LOPES ••••••••••••••••• 12227
ELVO CRISTOFDLI ••••••••••••••••••••••••• 12127
FESTUGATTO. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 12291
GENESIO FERNANDES MONTEIRO•••••••••••••• 12122
GILBERTO MARTINS........................ 12290
GIOVANI CHERINI ••••••••••••••••••••,..... 12294
GLEI CABRERA MENEZES •••••••••••••••••••• 12230
GLEI SANTANA............................ 12238
GLENIO LEMOS............................ 12209
HELIO ROCHA............................. 12220
HERON DE OLIVEIRA....................... 12270
ISAAC AINHORN........................... 12120
ITO LUCIANO............................. 12110
JOAO LUIZ VARGAS •••••••• ~ ••••••••••••••• 12267
JORGE IGLESIAS.......................... 12200
JOSE MOTA••••••••••••••••••••••• :....... 12221
JULIO CEZAR CASPANI ••••••••••••••••••••• 12229
JURANDIR LEITE •••••••• : ••••••••••••••••• 12222
KALIL SEHBE NETO •••••••'••••••••••••••••• 12201
LEAO SERRANO DE OLIVEIRA BRITO •••••••••• 12111
LORENY. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 12250
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA•••••••••••••••• 12202
MARCO AURELIO CAMARAO ••••••••••••••••••• 12204
NAVARRO ••••••••••••••••••••••••••••••••• 12237
PAULO AZEREDO ••••••••••••••••••••••••••• 12244
PAULO BEGNIS............................ 12234
PAULO JOSUE ••••••••••••••••••••••••••••• 12123
PAULO MADEIRA••••••••••' ••'. • • • • • • • • • • • • •• 12253
PIMENTEL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 12252
POMPEU DE MATTOS •••••••••••••••••••••••• 12269
POMPILIO NUNES.......................... 12292
PORTELA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• 12203
RENAN SCHAURICH......................... 12210
RUY DOMINGOS MARTINI •••••••••••••••••••• 12266
SERGIO GUIMARAES •••••••••••••••••••••••• 12206
SERGIO SOUZA............................ 12299
SEVERINO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 12102
SILVESTRE COROONE ••••••••••••••••••••••• 12208
TADEU KARCZESKI ••••••••••••••••••••••••• 12144
TAPIR ROCHA............................. 12247
TOMAZELI •••••••••••••••••••••••••••••••• 12101
VALDIR HECK••••••••••••••••••••••••••••• 12255
VICENTE PAULO BISOGNO ••••••••••••••••••• 12107
VIEIRA DA CUNHA............. • • • • • • • • • • •• 12212

1270
1221
1223
1232
1224

,1264
1250
1222
1208
1255
1244
1277
1220
1202
1213
1209
1210

1201
1230
1234
1212
1211
1240
1207
1233
1203
1299
1290
1215
1269
1266

ALDO PINTO DA SILVA..................... 122
SUPLENTE:NADYR ROSSETTI................. 126

NELSON NATALIO RODENBUSCH...... 127

ELOI FRANCISCO PEDROSO GUlMARAES ••••••• 123
SUPLENTE:EDY ISAIAS..................... 129

JOSE LUIZ ESPANHOL............. 128

ADEMAR WALDIR BLUM••••••••••••••••••••••
ALCEU FELTEN••••••••••••••••••••••••••••
AMAURY MULLER•••••••••••••••••••••••••••
ANTONIO PINTO••••••••••••••••• , •••••••••
ATHOS RODRIGUES •••••••••••••••••••••••••
BERLESI •••••••••••••••••••••••••••••••••
CARIoOS CARDINAL•••••••••••••••••••••••••
CARRION JUNIOR••••••••••••••••••••••••••
CLETO DOS SANTOS ••••••••••••••••• : ••••••
DILCEU OLIVEIRA FERNANDES •••••••••••••••
DIPP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ENIO BACCI ••••••••••••••••••••••••••••••
JUARES BARUFFI ••••••••••••••••••••••••••
JULIANO NISUS •••••••••••••••••••••••••••
LEDORINO BROGNI •••••••••••••••••••••••••
MAGNUS FRANCISCO ANTUNES GUlMARAES ••••••
MANOEL LOURENÇO DA SILVA••••••••••••••••

MANSUETO DE CASTRO SERAFINI FILHO •••••••
MARCO ANTONIO BECKER••••••••••••••••••••
MATHEUS SCHMIDT ••••••••••••• '••••••••••••
MILTON ZUANAZZI •••••••••••••••••••••••••
NEY ORTIZ BORGES ••••••••••••••••••••••••
PAULO TESCHE••••••••••••••••••••••••••••
RENAN KURTZ.............................
RUBENS AVlLA••••••••••••••••••••••••••••
SAPIRAN BRITO •••••••••••••••••••••••••••
TADEU•••••••••••••••••••••••••••••••••••
URBANO••••••••••••••••••••••••••••••••••
VALDOMIRO LIMA••••••••••••••••••••••••••
WALTER NIQUE ••••••••••••••••••••••••••••
WILSON MULLER•••••••••••••••••••••••••••

DEPUTADO ESTADUAL

COLIGAÇÃO: FRENTE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - F1R
PDTIPMNIPP

ADRO UBIRhTA LINHARES DOS REIS •••••••••• 12214
ANSELMO RODRIGUES 12180
ANTONIO BERTACO 12170

GOVERNADOR

COLIGAÇÃO: MOVIMENTO RIO GRANDE UNIDO E FORTE -MRGUF
PMDBIPVPSDB

ANTONIO BRITTO FILHO.................... 151

SENADOR



DEPUTADO FEDERAL

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - 20

152
157
156

1570
1508
1555
1526
1571
1512
1511
1566
1544
1523
1577
1562
1530
1528
1535
1550
1565
1580
1510
1504
1515
1516
1567
1505
1551
1529
1502
1518
1568
1560
1533

DEPUTADO FEDERAL

CEZAR AUGUSTO SCHIRMER.................. 153
SUPLENTE:ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA.... 158

JOSE FERNANDO CIRNE LIMA EICHENBERG 159

JOSE ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS •••••••••
SUPLENTE:FLAVIO BERNARDO JECKEL•••••••••

GUERINO PISONI NETTO•••••••••••

ALCIDES SALDANHA••••••••••••••••••••••••
ALDO MOREIRA DOS SANTOS •••••••••••••••••
ASMUZ •••••••••••••••••••••••••••••••••••
BALEN•••••••••••••••••••••••••••••••••••
CARLOS RODRIGUES RIBEIRO••••••••••••••••
CEL CELSO SOARES ••••••••••••••••••••••••
CLAUDIO CANALIS GOULART •••••••••••••••••
ELISEU PADILHA••••••••••••••••••••••••••
FERNANDO HENNING ••••••••••••••••••••••••
FRONTINO WAGNER•••••••••••••••••••••••••
GERMANO RIGOTTO•••••••••••••••••••••••••
GETULIO ALFEU BOSCARDIN•••••••••••••••••
JOCELEI LUIZ CONSALTER FLORES •••••••••••
JOSE ~FREDO DUARTE FILHO•••••••••••••••
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS •••••••••••••
LUIS ROBERTO PONTE ••••••••••••••••••••••
LUIZ CLAUDIO ZIULKOSKI ••••••••••••••••••
MAINARDI ••••••••••••••••••••••••••••••••
MENDES RIBEIRO FILHO••••••••••••••••••••
NELSON HARTER•••••••••••••••••••••••••••
NELSON PROENÇA••••••••••••••••••••••••••
ODACIR KLEIN••••••••••••••••••••••••••••
PASTOR JORGE ••••••••••••••••••••••••••••
PAULO BARON MAURER••••••••••••••••••••••
PAULO MINCARONE•••••••••••••••••••••••••
PAULO RITZEL••••••••••••••••••••••••••••
PERONDI •••••••••••••••••••••••••••••••••
POLIBIO ADOLFO BRAGA••••••••••••••••••••
VILSOMAR RIBAS ••••••••••••••••••••••••••
WILSON BRANCO •••••••••••••••••••••••••••
WILSc..; :!GNACHI ••••• : •••••••••••••••••••
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COliGAÇÃO: MOY/MENTO RIO GRANDE UNIDO E FORTE - MRGUF CLEMENTE KARNIKOWSKI.................... 15108
PAlDBIPVPSDB DADI. • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15180

EDSON DE MEDEIROS ••••••••••••••••••••••• 15123
EDUARDO PETRARCA LEO•••••••••••••••••••• 15196
ELO RODRIGUES........................... 15145
ERANI MULLER............................ 15198
ERONI CARUS............................. 15120
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS ••••••••••••• 15128
GENERI LIPERT........................... 15212
GILBERTO CALDERARO•••••••••••••••••••••• 15114
GILBERTO MOREIRA MUSSI •••••••••••••••••• 15133
GIOVANI BATISTA FELTES •••••••••••••••••• 15115
GLENO SCHERER........................... 15149
HELIO MUSSKOPF••••••••,..-r. . . . . . . . . . . . . . .. 15234
IRTON FELLER••••••••••• ~~:: ••••••••••••• 15219
JAIR FOSCARINI •••••••••••••••••••••••••• 15205
JALMO FORNARI........................... 15126
JANDIR SANTOLIN••••••••••••••••••••••••• 15105
JARBAS TAVARES DA SILVA••••••••••••••••• 15237
JOAO OSORIO MARTINS ••••••••••••••••••••• 15138
JORGE DOURADO••••••••••••• ; ••••••••••••• 15228
JOSE ANTONIO KANAN BUZ •••••••••••••••••• 15230
JOSE IVO SARTORI •••••••••••••••••••••••• 15140
JUARES LEMOS............................ 15104
LUIZ ALBERTO SOARES DE CASTRO••••••••••• 15200
MARlI') LIMBERGER......................... 15270
PAULO EMILIO J. MONTENEGRO.BARBOSA•••••• 15143
PAULO ODONE ••••••••••••••••••••••••••••• 15220
PEDRO SIGNOR............................ 15144
QUINTILIANO MACHADO VIEIRA•••••••••••••• 15194
ROBERTO KUNZEL•••••••••••••••••••••••••• 15250
SERGIO JOCKYMANN........................ 15155
SILAS DUBAL GOULART ••••••••••••••••••••• 15151
TOMATE IVOMAR DE ANDRADE •••••••••••••••• 15163
WAGNER RODRIGUES •••••••••••••••••••••••• 15191
WERNER REMPEL ••••••••••••••••••••••••••• 15218
WRANA PANIZZI •••••••••••••• ; •••"......... 15157
ZACHIA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15222

COliGAÇÃO: MOVIMENTO RIO GRANDE UNIDO E FORTE -MRGUF
PAlDBIPUPSDB

DEPUTADO ESTADUAL

COliGAÇÃO: MOVIMENTO RIO GRANDE UNIDO E FORTE -MRGUF
PMDBIPUPSDB

ACHYLLES BRAGHIROLLI •••••••••••••••••••• 15101
ADALIM MEDEIROS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15240
ADAO ORLANDO ALVES •••••••••••••••••••••• 15122
ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA•••••••••••••• 15215
ALEXANDRE POSTAL........................ 15150
ANTENOR FERRARI......................... 15113
ANTONIO KRUMEL •••••••••••••••••••••••••• 15181
ANTONIO LORENZI........ • • • • • • • • • • • • • • • •• 15160
ARI ALVES DA ANUNCIAÇAO••••••••••••••••• 15216
BARBEDO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15111
BUSATTO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15177
CAIO JORDAO••••••••••••••••••••••••••••• 15110
CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA••••••••• 15211
CAPITAO ESTIVALETE •••••••••••••••••••••• 15190
CAPITAO MOACIR•••••••••••••••••••••••••• 15244
CHAVES •••••••••••••••••••••••••••••••• '. 15197

JAlRES MACIEL ••••••••••••••••••••••••• •• 2001

DEPUTADO ESTADUAL

J. VALLADARES •••••••••••••••••••••••• , ••• " 20220

PARTIDO LIBERAL - PL - 22

DEPUTADO FEDERAL

COliGAÇÃO: MOV/MEN1V RIO GRANDE UNIDO E FORTE -MRGUF
PAlDBIPUPSDB

BEZERRA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2220
CAP ENIR................................ 2222
SCOPEL.................................. 2211
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DEPUTADO ESTADUAL

COLIGAClo: MOVIMENTO RIO GRANDE UNIDO E FORTE -MRGUF
PMDBIPI/PSDB

MOACIR AVlLA.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 22220
ONYX LORENZONI ••• :...................... 22222

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA· PPS • 23

SENADOR

COLIGAÇÃO:FRENTE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIP'V'íPC DO B

SUPLENTE:ALVARO LEONARDI AYALA.......... 239

DEPUTADO FEDERAL

COLIGAClo:FRENTE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

LAURO HAGEMANN•••••••••••••••••••••••••• 2323

DEPUTADO ESTADUAL

ALBINO GEWEHR•••••••••••••••••••••••••••
ARY VANAZI ••••••••••••••••••••••••••••••
CLAUDIO ENGELKE •••••••••••••••••••••••••
CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA••••••••••••••
DELMAR STEFFEN••••••••••••••••••••••••••
ESTHER GROSSI •••••••••••••••••••••••••••
EULALIA•••••••••••••••••••••••••••••••••
GUTO NADAL ••••••••••••••••••••••••••••••
JOSE FORTUNATI ••••••••••••••••••••••••••
JOSE NELMO TEN CATEN••••••••••••••••••••
JULIETA BALESTRO. : ••••••••••••••••••••••
LINO DE DAVID •••••••••••••••••••••••••••
LUIZ MAINARDI •••••••••••••••••••••••••••
MARCO' LISBOA••••••••••••••••••••••••••••
MARCOS LINDEN•••••••••••••••••••••••••••
MARIA LUIZA JAEGER••••••••••••••••••••••
MARLISE FERNANDES •••••••••••••••••••••••
MIGUEL ROSSETTO•••••••••••••••••••••••••
MILTINHO••••••••••••••••••••••••••••••••
ODONI ZANONI ••••••••••••••••••••••••••••
PAIM••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PORTANOVA••••••••••••••••••••••••••••••••
ROBERTO LUDWIG••••••••••••••••••••••••••
ROMEU ANTONIO BIAZUS ••••••••••••••••••••
SCHRODER••••••••••••••••••••••••••••••••
SELVINO HECK••••••••••••••••••••••••••••
TARCISO PAlXAO••••••••••••••••••••••••••
VALDECI OLIVEIRA••••••••••••••••••••••••
WALDOMIRO FIORAVANTE ••••••••••••••••••••

1320
1399
1313
1331
1326
1321
1348
1308
1302
1330
1366
1350
1333
1310
1303
1368
1394
1311
1315
1332
1314
1336
1377
1360
1388
1312
1390
1307
1340

COLIGAClo:FRENTEPOPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

ALOISIO BAMBERG••••••••••••••••••••••••• 23101
ANTONIO RODRIGUES ••••••••••••••••••••••• 2'3103
GELSO MARCON.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 23123
RUI PEIXOTO ••••••••••••••••••••••••.••••• 23122

PARTIDO DOS TRABALHADORES· PT· 13

GOVERNADOR

COLIGAClo: FRENTE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA................ 131
VICE:EDEN JOSE RODRIGUES PEDROSO........ 135

SENIillOR

COLIGAClo: FRENTE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

RAUL JORGE ANGLADA PONT................. 132
SUPLENTE:WALMOR WICTEKY................. 136

DEPUTADO FEDERAL

COLIGAÇÃO: FRENIEPOPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

ADAO PRETTO............................. 1355
ADEMAR OSCAR OLSSON••••••••••••••••••••• 1322

DEPUTADO ESTADUAL

COLIGAClo: FRENTEPOPULAR -FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO.B

ADEMIR PEREIRA.......................... 13232
ALECIO BLOSS •••••••••••••••••••••••••••• 13288
ANDRE BECK.............................. 13180
ANTONIO MACHADO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13114
ARLINDO RIBEIRO......................... 13222
BORDIGNON. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13200
CECILIA HYPOLITO•••••••••••••••••••••••• 13139
CELSO ALBERICI •••••••••••••••••••••••••• 13110
DAVI LIMA DE OLIVEIRA••••••••••••••••••• 13244
DECIO SCHAUREN.......................... 13111
DENOIR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• 13117
DEONI PELLIZZARI •••••••••••••••••••••••• 13131
DlNARTE BELATO•••••••••••••••••••••••••• 13144
DIRCEU LOPES •••••••••••••••••••••••••••• 13213
EDSON PORTILHO•••••••••••••••••••••••••• 13160
ELISEU CHAVES ••••••••••••••••••••••••••• 13266
ELVINO BOHN GASS •••••••••••••••••••••••• 13120
FLAVIO KOUTZI........................... 13170
FRANK VOLCAN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13141
GUILHERME BARBOSA....................... 13104
HELENA .BONOMA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13221
IDALIA CARDOSO CORONEL MARTINS •••••••••• 13215
IVAR PAVAN.............................. 13240
JOAO COUTO.............................. 13272
JOAO HELIO FERREIRA PES ••••••••••••••••• 13233
JOSE GOMES.............................. 13138
KRAUSE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13.132
LIRES MARQUES ••••••••••••••••••••••••••• 13101
LUCIANA GENRO •••••••••••••••••••• : •••••• -,3133
LUCIO BARCELOS •••••••••••••••••••••••••• 13234
LUIS FERNANDO SCHMIDT ••••••••••••••••••• 13166
LUIZ CARLOS CASAGRANDE •••••••••••••••••• 13199
MARANGON •• ". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13155
MARCOS FUHR............................. 13136
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.MARCOS ROLIM............................ 13202
MARIO OLI PEREIRA....................... 13140
MIKI. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 13118
NEDIO PIRAN............................. 13124
NEI SENA................................ 13112
NESTOR PEDRO SCHWERTNER••••••••••••••••• 13177
OTAVIO MACHADO DE SOUZA NETO •••••••••••• 13255
PEPE VARGAS............................. 13115
REGINETE SOUZA BISPO•••••••••••••••••••• 13280
REGIS MORENO NOGUEIRA SANTOS •••••••••••• 13270
RENATO MARTINEZ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• 13188
ROGERIO JOAO GUADAGNIN•••••••••••••••••• 13130
SANDRA FAGUNDES •••••••••••••••••••• : •••• 13211
SANTANA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13161
SAUL BARBOSA............................. 13113
SILVEIRA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13181
TEREZA COPETTI DALMASO~ •••••••••••• ~ •••• 13137
VALDEMIR ESTRAN......................... 13123
VEBER ASSUNÇAO ARAUJO ••••••••••••••••••• 13150
VILSO DE SOUZA•••••••••••••••••••••••••• 13103
WALDY •••••••••••••••••••••••••••••••••• 13190

PARTIDO PROGRESSISTA REFORMADOR. PPR· 11

GOVERNADOR

COLIGAÇÃO: MUDA RIO GRANDE -MRG
PPRlPFL

CELSO BERNARDI ••••.••••••••••••••••• .;... . 111
VICE: ERICO DA SILVA RIBEIRO••••••••• ~. 115

SENADOR

COLIGAÇÃO: MUDA RIO GRANDE -MRG
PPRlPFL

CARLOS SA AZAMBUJA.•.•.•.•••••• ,........ 113
SUPLENTE:GILBERTO ENIO SALOMONI SOBRINHO 119

GUILHERME SOCIAS VILLELA................ 112
SUPLENTE: HORST ERNST VOLK•..•.••••• ,... 116

MARION ROVENA BROCHADO........ 117

DEPUTADO FEDERAL

COLIGAÇÃO: MUDA RIO GRANDE ·MRG
PPRlPFL

ADYLSON MARTINS MOTTA.•.••..•••••••••••• 1144
ARMO MAGARINOS. • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • 1177
CLOVIS RODRIGUES ...•.••....•••••••.••••• 1114
DREYER. . . . • • • . • • . . . • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • 1118
EMILIO AURELIO MACIEL DE OLIVEIRA••.•••. 1140
FERNANDO CARRION........................ 1115
FETTER JUNIOR•.•...•.•..•...•••••••.• .;.. 1188
FRANCISCO TURRA••.•..........•••••••.••• 1199
HUGO EDUARDO GIUDICE PAZ •.....•.•••••••• 1121
JARBAS DE MELO E LIMA•.••.•.•••••••••••• 1120
JOAO AUGUSTO RIBEIRO NARDES ••••••••.•••• 1145
JOAO CARLOS SCHEIBE .•..•••••••••••••• .;.. 1130
jOAO DE DEUS ANTUNES ........•.••••••••.. 1117
JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE •••••••. 1133

JOSE HUGO MARDINI •••••••••••••••••••••••
JOSE LUIZ BENTO SIMENES •••••••••••••••••
JULIO CESAR REDECKER••.•••••••••••••••••
LUIZ FERNANDO DE BORBA MARQUES ••••••••••
NELSON MARCHEZAN••••••••••••••••••••••••
OTOMAR OLEQUES VIVIAN•••••••••••••••••••
PAULO RICARDO SEBRAO ••••••••••••••••••••
PAULO VICENTE CALEFFI ••...•••.••••.•••••
PEDRO PAULO GUEDES DA SILVA•••••••••••••
PEDRO PEDROSO DE MORAES •••••••••••••••••
PERICLES DA CUNHA•••••••••••••••••.•••••
TELMO KIRST •••••••••••••••••••••••••••••
VICTOR FACCIONI •••••••••••••••••••••••••

DEPUTADO ESTADUAL

COLIGAÇÃO: MUDA RIO GRANDE -MRG
PPRlPFL

ADOLFO JOSE BRITO••...•••••••..•••••••••
ALCEU FRANCISCO MARTINS DA ROSA•.••.•.••
ALCIDES VICINI •.••••.•••••••••••••••••••
ALCIONE DA SILVA SOARES •••••••.•••••••••
ANTONIO CHIAMULERA••••••••••••••••••••••
ARMO FRANTZ .••••••••••••••••••••••••••••
AROLDO MEDINA••..•••••••••••••••••••••••
BENTO GONCALVES DOS SANTOS ••••.•••••••••
CARLOS ALBERTO DE ASSIS •••••••••••••••••
CELSO TABAJARA•.••••••••••••••.•••••••••
CHICO DE SAO CHICO ..
CIRO JOSE ROTHEN••••••••••••••••••••••••
DOUTOR ODILON••.••••••••••••••••••••••••
ELCIO LUIZ MISSIO DOTTO ••••••••••.••••••
ELOI JOAO ZANELLA••••••••••••••.••••••••
EMIR OLIVEIRA DORNELLES ••.••••.••.••••••
ERNI PETRY ••••...••••••.••••••••••••••••
EVANDRO CLOACIR BEHR••••••••••••••• õ ••••

FAGUNDES •••.•••.••••••••••.••••••••••••••
FIXINHA...• " ••••••.. " ••••....•..••••••
FLAVIO ROBERTO LUIZ VAZ NETTO•..••••••••
FRANCISCO APPIO •.•.•. " •• , •••..•.•• " •••
FREDERICO CANTORI ANTUNES .•••.••.•••••••
GODOY BEZERRA••••••••••••••.••••••••••••
JAURI DA SILVEIRA PEIXOTO••••.••••••••••
JOAO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL ••••••••••••
JOAO CARLOS WENDER••••••••••••••••••••••
JOAO PEDRO ••••••••••••••••••••.•••••••••
JORGE TADEU SCHMIDTT ••••••••••.••••••••••
JOSE JOAO SANTIN••••••••••••••••••••••••
JOSE OTAVIO GERMANO •••••••••••••••••••••
JáSE PEREIRA ALVAREZ ••••••• '.' •••••••••••
JOSE RUBENS PILLAR••••••••••••••••••••••
JOSE WESTPHALEN CORREA••••••••••••••••••
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO ••••••••••••••••
LUIZ VALDIR ANDRES ••••••••••••••••••••••
MANSUR MACLUF ~ ••••
MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO ••.••••••••••
MARIA DO CARMO••••••••••••••••••••••••••
MARIALDO CHIES ••••••••••••••••••••••••••
MAURO AZEREDO•••••••••••••••••••••••••••
MIRO ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
ODILON MESKO •• '.' ••••••••••••••••••••••••
OLAVO SEBASTIAO LAUTERT VALENDORFF••••••
PAULO CASTIELLO SOPENA••••••••••••••••••
PEDRO AMERICO LEAL••••••••••••••••••••••
PEDRO MARIO PORTO ZOGBI •••••••••••••••••
PEDRO RUBENS ••' ••••••••••••••••••••••••••
PERCIVAL PUGGINA••••••••••••••••••••••••
RICARDO LIA SCHIAVON••••••••••••••••••••

1113
1150
1111
1147
1151
1122
1155
1173
1163
1159
1166
1112
1170

11240
11123
11245
11114
11150
11106
11190
11220
11129
11222
11260
11201
11169
11224
11177
11202
11210
11117
11294
11112
11111
11285
11122
11148
11130
11211
11160
11102
112:'10
11199
11110
11133
11155
11115
11120
11250
11188
11101
11200
11255
11118
11116
11113
11140
11131
11206
11119
11107
11234
11246
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RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA•••••••••••• 11103
SERGIO NUNES............................ 11236
VALMIR ANTONIO SUSIN•••••••••••••••••••• 11259
VILSON. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 11166
WILSON MAlUCA••••••••••••••••••••••••••• 11175

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL - PRN - 36

GOVERNADOR

JOSE LUIZ GOMES......................... 361
VICE:ELISABETE RINCK DA COSTA........... 365

DA SILVA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33222
DAVID LEMOS............................. 33130
EDMILSON. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33120
ERICO••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33110
GONÇALVES. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33101
LUIZ CARLOS............................. 33156
PADRE MARTINS........................... 33103
RAMOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33108
WILLIAN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33225

PARTIDO PROGRESSISTA - PP - 39

SENADOR

lIDA0 MOACIR GEGLER••••••••••••••••••••••
SUPLENTE:CARLOS ALBERTO'KNAPP •••••••••••

POMPILIO NUNES DE MATOS ••••••••

DEPUTADO FEDERAL

COUGAÇÃO:FRENIE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - F7R
362 PDTIPMNIPP
367
366 LUIZ NEGRINHO ••••••••••••••••••••••••••• 3911

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN - 33

DEPUTALO FEDERAL

EUNICE TEREZINHA LISBOA SOARES GOMES ••••
JOSE ANTONIO LIMA PlRAlNE •••••••••••••••
JUAREZ LAFF.RA DA COSTA••••••••••••••••••
JUSTO •••••••••••••••••••••••••••••••••••
NEUSA GRAEFF DE FELIPPO •••••••••••••••••
ODlLA MARQUET DA ROCHA••••••••••••••••••
SERGIO RAMlRES ••••••••••••••••••••••••••

DEPUTADO ESTADUAL

ALCY MORAES •••••••••••••••••••••••••••••
ALINE •••••••••••••••••••••••••••••••••••
HERCILIO ALVES DE SOUZA•••••••••••••••••
ISRAEL RIBEIRO MARQUES ••••••••••••••••••
JULIO JARDINEIRO••••••••••••••••••••••••
MARGOT ZANETE ELIAS GOMES •••••••••••••••
NEWTON MUNHOZ •••••••••••••••••••••••••••
VALDECI CHAVES ••••••••••••••••••••••••••
VALMIR DOS SANTOS •••••••••••••••••••••••
VANDERLEI MACHADO CORREIA•••••••••••••••
VITOR HUGO FARIAS ••••••••••••••••••_•••••

3663
3650
3609
3608
3699
3636
3683

36150
36180
36123
36191
36169
36146
36136
36130
36120
36190
36200

DEPUTADO ESTADUAL

COLIGAÇlo:FRENlE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - FTR
PDTIPMNIPP

ABILIO REQUIA........................... 39210
ALPIDIO DE PAULA•••••••••••••••••••••••• 39188
ANDI FERREIRA ALVES. • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 39200
FRAN~ISCO CRUZ •••••••••••• _. • • • • • • • • • • • •• 39153
HUMBERTO VAQUERO •.•••••••••••••••••••••• 39204
LUIZ' ROSA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 39140
MARLENE STRASSBURGER•••••••••••••••••••• 39101
MESTRE TE BO LEE •••••••••••••••••••••••• 39111
PAULINHO C1............................. 39205
PEDRO JULIAO SOARES ••••••••••••••••••••• 39120
RJ\MAO DA COSTA ROCHA•••••••••••••••••• -•• 39108
RUI PEDRO DE BARCELLOS PINHEIRO MACHADO. 39206
VALDEMIR NUNES •••••••••••••••••••••••••• 39178

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - 40

SENADOR

COUGAçlo:FRENIE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSB!PVIPC DO B

DEPUTADO FEDERAL

COLIGAÇÃO:FRENIE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - F7R
PDTIPMNIPP

JACI BORGES............................. 3301
MERRU................................... 3333
PEDRO PEREIRA........................... 3390
VILSON AZEREDO •••••••••••••••••••••••••• 3316

DEPUTADO ESTADUAL

FULVIO CELSO PETRACCO •••••••••••••••••••
SUPLENTE:BRUNO MENDONÇA COSTA•••••••••••

DEPUTADO FEDERAL

COLIGAÇlo:FRENIE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

ANILSON STUMPF••••••••••••••••••••••••••
JOAQUIM TERRA•••••••••••••••••••••••••••
LUZA; •••••••••••••••••••••••••••••••••••
MONTEIRO ••••••••••••••••••••••••••••••••
PROF. ENILSON ••••••••••••••••••••••••• '••
SOLANGE FARIA•••••••••••••••••••••••••••

402
40=7

4030
4080
4044
4010
4055
4040

COLIGAÇÃO:FRENIE TRABALHISTA RIO GRANDENSE - F7R
PDTIPMNIPP

ADAIR •••••••••••••..••••.••••••••••••••• 33190
ANTUERPIA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33223
BAGE •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33183
BATISTA BRAGA........................... 33180
CARPES NETO •••••••••••••••••••.••••••••• 33128

DEPUTADO ESTADUAL

COLIGAÇlo:FRENIE POPULAR - FP
PTIPSTUIPPS/i-SBIPVIPCoDO B

BERNARDO DE SOUZA••••••••••••••••••••••• 40200
BETO ALBUQUERQUE •••••••••••••••••••••••• 40140
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FICO. •• • •• •• • • • .... • •• ••• • • • •• • • • • • • •• • •• 40111
FLAVIO FLORES................... •.• • • • • •• 40120
MARIA AUGUSTA FELDMAN••••••••••••••••••• 4012~

VANDERLAN VASCONSELOS ••••••••••••••••••• 40130

PARTIDO VERDE • pv,o 43

DEPUTADO nDlRAL

COUGAÇÃO:FRENTEPOPULfR ..FP
PTIPSTUIPPSlPSBlPYIPC DO B

NOBREGA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 45115
OZORIO ROCHA•••••••••••••••••••••••••••• 45110
PAULÓ VlDAL••••••••••••••••••••••••••••• 45210
PROF REGIS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 45123'
ROBERTO.PlRES PACHECO••••••••••••••••••• 45150
ROGERIO-ARAU.m._D~_~ALAZAR••••••••••••••• 45200
RONALDO ~~E!EIRO ••••••••••••••••••••••••• 45222
SERGIO PERE:S............................ 45234
URATAU ~oHt.S ••••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 45245
VALDIR GAZZOLA.......................... 45166
VALDOMIRO SIPP.......................... 45202

FABRICIO HAAS••••••••••••••••••••••••••• 4311

DEPUTADO·ESTADUAL

COUGAÇÃO:FRENTEPOPULfR .. FP
PTIPSTUIPPSlPSBlPrlPCDO B

PAULO CAMPOS •••••••••••••••••••••••••••• 43143

PARTIDO DA REEDIFICAÇAo DA ORDEM NACIONAL
PRONA,058

GOVERNADOR

lRAPUAN TEIXEIRA........................ 561
VICE:OSWALDO UCHOA REZENDE.............. 565

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA • PSDB,o 45

GOVERNADOR

COUGAÇÃO:MOJlIMENTORlO GJW{J)E UNIDO EFORTE -MRGUF
PMDBlPLlPSDB

SENADOR

PAULO LUIZ VIEIRA DE FREITAS ••••••••••••
SUPLENTE.: CARLOS ALBERTO BOROWSKY••••••••

MOYSES AMARO PEREIRA•••••••••••

DEPUTADO FEDERAL

562
566
567

VICE:VICENTE JOAQUIM BOGO............... 455

DEPUTADO FEDERAL

COUGAÇÃO:MOVIMENTO RIO GJW{J)E UNIDO E FORTE -MRGUF
PMDBlPLlPSDB

ADROALDO STRECK......................... 4567
BERCILIO SILVA•••••••••••••••••••••••••• 4510
EZIDIO PINHEIRO......................... .4590
JORGE UEQUED............................ 4501
MERCEDES RODRIGUES •••••·.................. . 4505
MILTON MACHADO. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 4540
RUDA••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 45Q9.
RUY GERMANO NEDEL••••••••••••••••••••••• 4519
SCHULTE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4550
TABAJARA GAUCHO DA COSTA••••••••••••••••. 4520
WENZEL. • • ••• •• •••• • •• ••••• • • •• • • •• • • • • • • 4545'
YEDA CRUSIUS ••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4544
ZANETI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4555

DEPUTADO ESTADUAL

COUGAÇÃO:MOVIMENTO RIO GRANDE ÚNlDO E FORTE -MRGUF
PMDBlPLlPSDB

ANTONIO HOHLFELDT.~ ••••••••••••••••••••• 45145
CARLOS NUNES............................ 45101
CIRIO CLEMENTE HARTMANN••••••••••••••••• 45113
DANTE OLTRAMARI ••••••••••••••••••••••••• 45144
DARIO CESAR BERTOI •••••••••••••••••••••• 45121
FLAVIO DE AGOSTO••••••••••••••••••••••••~5237
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO LUÇARDO •••••• 45155
IONE BRAND•••••••••••••••••••••••••••••• 45111
JABURU •••••••••••••••••••••••••••••••••• 45188
NEDE SOARES.............................. 45288
NENE •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45211
NICOLAU LUKASZCZYK•••••••••••••••••••••• 45294

NILTON RIBEIRO•••••••••••••••••••••••••• 5602
PEDRO AUGUSTO FURASTE ••••••••••••••••••• 5601

DEPUTADO ESTADUAL

CARMELINO BRITES ACOSTA••••••••••••••••• 56602
PROFESSOR JORGE......................... 56601

PARTIDO COMUNISTA DO BR'ASIL .. PC DO B • 65

SENADOR

COUGAÇÃO:FRENTEPOPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

SUPLENT~:MARrA';ESSI BENTO.............. 658

DEPUTADO FEDERAL

COUGAÇÃO:FRENTEPOPULAR - FP
PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

EDSON SILVA•••••·•••••••••••••••••••••••• 6565

DEPUTADO ESTADUAL

COUGAÇÃO:FRENTE POPULAR - FP
. PTIPSTUIPPSlPSBIPVIPC DO B

ELOI FRIZZO••••••••••••••••••••••••••••• 65120
JUSSARA com 65165
LUIS CARLOS MATTOZO ••••••••••••••••••••• 65111
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ot. ~ 020/95

SoJic:í.to a Vossa Sebhor.f.a. seja fomec:Ldo

a este Juízo· ELe:Ltoml o atual endereço do senhor JÚlio césar :fl;!

deoker, bem CQJIlO saa ~cação cpmp1.eta.

Na oportunidade.. rei"tem a v. SI. pro"te.!!

tos de !l~~O e consideração.

i~ioA
P'lá'ria 1'herez1nbn. sam:Lw. Dias

Escrivã :E::l.e:itQ~ BubaiJ..

Dmo. Sr.

Bu.bens :Biza:rro~

DD. I'residcntG do ?m
N/Cidade

Taquari, 12 de fevereiro de 1995.

Sra. Escrivã Eleitoral:

Atendendo suas solicitações através do oficio
nº 020/95, informamos que o Sr. Julio César Redecker, ,é

eleitor em Novo Hamburgo, estando assumindo a partir de~

ta data à câmara tedera1 em Brasilia onde passa a resi-'
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M.M. Juiz Eleitoral:

Tendo o réu assumido mandato parlamentar

como Deputado Federal~rer o Ministério PÚblico

sejam os autos remetido s.
Taquari, 09. f, v~riro de 1995.

( J

RU ~ IG •

Promotor de Justiça Eleitoral

RECESIMENTO

RECE81MENTO
Na d·ata infra, rSQobi e.tel a.tln

em.-JQ....da fl~2 d. 1~s.s:.

O E.5CfiVAO:...if0!W;Çtb

_ C O f',I C L U U ,~. O
.. '.~-; ,'. ~F.·S ... t ;
. .' "'" Ç}ui,0s c~nc.'U<i~':; ;:0 blrJ!l.5I'.

. '~ L-_ (j. ,",.,;, , , eft&'l:.t::.Jd..\.'...
.: ,. .1.::".- Orl.) -, .... --_. "..._. ,~ (' .. 1..",0 (

~I J --- ,'. <:r~
J :::~crivã..,: ~:(AC.Çl.J .

í:.scriv/l.o=- _
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CIRCUNSCRICAO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SuL
22 ZONA ELEITORAL PORTO ALEGRE

COORDENACAO DE PROPAGANDA ELEITORAL

Fevereiro de 1997

O~. CPE nQ 679/94 Porto Alegre, 03 de novembro de 1994.

Re~." Proc. nQ 260/94-2IZE
Reqt e.:: JUSTICA ELEITORAL 56~ ZONA - TAQUARI
I~ eq do. Ii TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Senha" J'j i z::

Pelo presente, notificamos a Vossa Excelln
eia nos termos do despacho do MM. Juiz Auxiliar do TRE, no processo
em referineia, acolhendo promo~lo do Ministdrio P~blico Eleitoral.
conforme a seguir~

NO fato pode configurar. em tese. criMe
eleitoral, previsto na Lei nQ 8.713/93. sen
do competente para a aelo penal o Juiz do
local do fato.

Assim, manifesto-me no sentido de que 05

'autos' que envolvem o fabo devem ser enca
minhados ao Ministdrio P~blic Eleitoral lo
cal, que tem atribuieSes p ra análiSE so
bre a conf i g'jraeão do cr i n adotar as
providências que entender c

Na oportunidade,

E:'~eclentisslmo Senhor
~r" JOAO RICARDO DOS SANTOS COSTA

ou. Juiz da 561 Zona Eleitoral da Comarca de
.....TAGUARI / RS
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.STADO 00' RIO GRAND. 00 SUL

PODER JUDIC,ARIO

>J.. 7

taquari, 03 de outu~ro de

Rh.
R.A.
Voltem.

1994.

(
Em 25~

SeLlhor Juiz

Comunico a. VOS6lilj E

de propaganda eleitoral junto aO oandidato a Deputado Federal

JÚlio Redecker, nQ l.lll-P.PR, que estava próximo a aer.ções elei

torais"
~a.l ooorrência fói informada" pela :Bri~

da Militar, onde foram tomadas as seguintes providências:

a- Ouvida. de um eleitor, oom propagan- Glp

da apreendida do ~andidato;

b- Ouvida de dois policiais mi+itares

que presenoiaram ° candidato conversando com o eleitor e escre

vendo no papel de propaganda.. poster:ormente afeendi~;

c- Apreensao Cl.a .Pro.Pfanda gáe estava
......... l/'

com o eleitor, Donstataado-se que travava-ae de um. :moielo de I
t:;: ....

oédul.a da eleição proporcional, contendo a indloà9ii~ ~o (oandid,!

to em questão; i ;,
d- Houve ainda, requisição· de 'uma fita

T...:J ,.

relativa a entrevista dada pelo dito candidato em xjJl.~o ;loeaJ,,~
<;

data de hoje; ;

e- Houve apreensão do material de prop.ê:

ganda eleitoral mo veíoulo do caP~idato.

Solicito 1nfo~çõe8 quanta e remasse.

do material apreendido a depoimentos tomados.

AtenoiosaI!len1i8
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RECEBIMENTO
li dala ;'l!:a, ,...~.~: estes autos.

tm..<:5d._QU..L.~?-F-_d.18.!L
O Escrivão: .....,,-I.JIfI.,Il4:4-I.~--

CONCLUSAo
F~ço e~les Dutos conciUllOS 110 Exmo. Sr.
: J ..:! :~i:Qia! .;u <2:. 111na.

.m•.J.S.::.e QY.··········-_do19.:2f.

O Escrivão: -......,I-J'gr..,{,Q..,~--

Rh.

Vista ao M.P

Em 25.10.94.

ffi--

CIRCUNSCRiÇÃO ELEITORAL D~ RIO GR~NDE DO SUL

_~. ZONA ••.•.•.••.•••~1.~J9.1 ..~....::.J.!l.~.·

RECEBIMENTO
" dala infra, re:Mlbi

ê:mhd.....__.~... ~.. ~~

V 1 .-\
Nuta data, faço vista os presentes autOI ao
representante do Minislério Público Eleitoral,
Em..ls-de da 1994.

Meritíssimo Juiz "leitoraJ.:

b fato pode configurar, em tese, crime eleitoal,

previsto na Lei nQ 8.713/93, sendo competente para a

ação penal o Juiz do local do tato.

Assim, manifesto-me no sentido de que os 'autos'

que envolvem o fato devem ser enclllll1nhados ao Ministé

rio PÚblico "'leitoral local, que tem atribuições pa

ra a análise sobre a configuração do· crime ou adotar

as providencias que entender cabíveis.

~~ 25 de outubro de 1.994.

~~, ;:;:=-
Promotor de Justiça eleitoral.
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RECEBlMENTO
Na data btra. r.n·~!li estes autos.

Em)Ld'_~sQ',gft
\0 Escnvao: f

'{}J 'Oi "lo. - \.
1/ Í!P\QI ia 2.' Zolll ~llll9J.~

CONCLusA6
'Faço estes ~~!~:', ~,,,: .1';0530 Exmo. Sr.

Or.•'U:Z~"···:· : ..2~, Zona

Em..2 ..de,~ de!9~
O Escrivão: ~.~ut..

:?l c""l" C)[lt I(Clm
I ll\rIlor da 2.' Zolll EIII\Q!I\

RECEBIMENTO
Na data infra. re.ebi estes autos..

Em~d'_~'
O E.scrivão:~~<

~.. e...-

REMESSA

N~~k:;_~~~;:.~de~~~
-_._.__._ _._----

DATA

RISTA DATA. recebi 08

pr...nte. autos.

8110-1-'103 1 199L .

....í~··.f"r.,:..

V 1ST A

NESTA DATA. faço com vi.ta oa
pre.ent.. auto. o Procuradoria
a.gional Eleitoral.

811 08/031 199~.

:f1p'/~~.
supe~~a dO~;.R.~
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MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4A-REGIÃO
PROTOCOLO N" 28.456 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

~!. DR. JUIZ PRESIDENTE:

O caso dos autos constitui crime eleitoral

em tese, enquadrável na Lei n. 8.713/93. Observe-se,

porém, que o fato noticiado envolve Jdlio Redecker,

hoje deputado federal, com foro especial, por

prerrogativa de função, na Corte Suprema (CF, art.

102, I, b) • Por conseguinte, este órgão do

Ministério Pdblico se abstém de apreciá-lo. Recorde-

se que, in casu, cabe ao Procurador-Geral da

Repdblica a última palavra sobre a pertinência da

ação penal.

Ao exposto acima, requer o MINISTÉRIO

PúBLICO ELEITORAL se digne Vossa Excelência

determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral

da República, para tal fim.

Porto Alegre, 09 de março de 1995.
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LUIZ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RIO GRANDE DO SUL

CONCLUSÃO

R.ECEBIMENTO

NESTA DATA recebi os ~autos;-Secretaria
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, eJ!!
Portd Alegre, aos dez dias do m& de março do ano de mil
novecentos e noventa e cinco_

~;:~''-
Coordenadoraf CRlP

NESTA DATA faço conclusos os presentes autos ao
DESEMBARGADOR.-PRESIDENTE

Secretaria do Tribunal .Regional Eleitm'al do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, aos 13 de março de 1995.

~/jp,..-
CoordeDlldOfda CR.IP
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Acolho a promoção do parquet, exarada a fls. 69
dos autos. Extraiam-se autos suplementares que deverão permanecer
arquivados na Secretaria Judiciária.

Presidente

CERTIDAo

CERTIFICO que o material especificado nos documentos das folhas nOs. 15

23 encontra-se na Secretaria Judiciária deste Tribunal, juntamente com os

autos suplementlres. DOU FÉ.~~ • Coordenadom de Registros

e Informações Processuais do Tribunal egional Eleitoral do Rio Grande do

Sul, em Porto Alegre aos vinte e um dias do mês de março do ano de mil

novecentos e noventa e cinco.

REMESSA

NESTA DATA, em cumprimento ao despacho da fi.

70, REMETO os presentes autos, contendo 71 fls. e uma fita cassete,

à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCA. Secretaria do

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre,

aos vinte e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e

noventa e cinco.

Fevereiro de 1997
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9'?unw ~tanal §r~al

TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÃO,

AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSO

ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVISTOS, AUTUADOS E

REGISTRADOS EM MEIO MAGNÉTICO NAS DATAS E COM AS

OBSERVAÇÕES ABAIXO:

Quarta-feira 5 03577

INOUERITO NR. 1021-9
O~IGE~: RIO GRANDE Ou SUL
aTO. FOLHAS: 30073 OTO. VOLUMES: 001
DATA DA E~TRADA: 31/03/95
RELATOR: MIN. MARCO AURELIO
OISTRIBUICAO ~M 04/04/95

OTO. APENSOS: 001

DIVISÃO DE AUTUAÇÃO,

er:
TÉCNICO JUDICIÁRIO

TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Relator.
Supremo Tribunal Federal, O(de Ov~-f-; de 1995.
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ca. Eu.~ Técnico Judiciário,

Aos~ dias do mês de ~~
de 19~ foram-me~entr~es estes au~os

por parte a1?tfd.~ ~~:.n .
~ • Eu, 5t?P:.
T~cnico Judiciário, l~vrcl ""lA termo. E

subscrevi.

cu, --------;t;'~~~ Diretor de Divisão o

lavrei este termo. E eu /) Diretor--z,.7"':-'I-C-
da Divisão. o subscrevi.

•

Mini.tório' P6l:I11mDF~
Procur..do..... 00...11 da JIlosl4'U-

R[: CEC1.:.1El'tTO

!m.:_•.7::..I...!LIi[_._.....,~.-
Luiz Fernai!f/f;;itos 1I10lLTau

TERMO .Q.~ !!..§.!~,----
Aos tJ~ dias do mês de~

de 19~ faço estes autos com vista ao

Exmo. Sr. Dr, ProcUrador Geral da Repúbl!

/S-.Jt/37-
INQUÉRITO N° 1.021-9/140 •
RELATOR: EXMO. SR. MIMSTRO MARCO AUREUO
A.UTOR: MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL.
INDICIADO: JÚUO REDECKER

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Cuida-se de denúncia oferecida em dezembro de 1994,

pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra o senhor Júlio

Redecker, hoje exercendo mandato parlamentar de Deputado Federal, imputando-lhe a

prática do delito eleitoral tipificado no artigo 57, inciso IV, da Lei nO 8.713/93, em

razão de ter exercido, no dia do último pleito nacional, manifestação tendent:; a influir

na vontade do eleitorado.

A denúncia foi recebida em 29 de dezembro de 1994, pela

MM 2 Juíza Eleitoral substituta da 562 Zona Eleitoral de Taquari-RS.

A que se possa verificar se o órgão acusador detinha

atribuição legal para propositura da ação penal, bem como se ao órgão julgador

competia receber a denúncia, o Ministério Público Federal requer seja determinada por

Vossa Excelência a expedição de ofício ao Eg. Tribunal Regional Eleitoral djY1Ôo
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Grande do Sul, solicitando informar a data de diplomação, como deputado fed~

senhor Júlio Redecker.

Por fim, protesta por nova vista dos autos para

manifestação.
Pede deferimento.

Bras1lia-DF, 10 de abril de 1995.
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ARISTID ALVARENGA
DA REPóBLlCA

SUPREMO TRmUNAL FEDERAL

RECEBIMENTO

Aos ~~&~ ..~. +v_ _ dias do mas de _.~..~_ __.._ de 19.~.§ ,

loram-me entregues estes autos por parte do 'Ex.- Sr. Dr. Procurador-Geral da

~:.:::_-~~~. __:~-=~~~~~-;::-.:::::-.::
E eu, : _._ ~ _.._ __._.._._.._ _

Diretor qe Divisão, o subscrevi.

CONCLUSAO

laço ~:~:J:.::~:~:.::.:){:j'~~~:__~~~
.... Eu. .

__.,•.••••• , •••••••••" ••••• " M , _ ••_ ••••• ' •• M •• ' ••••••••• ,· .. , o'. , _ .

• 4 • ., _, ,. •• ••• .'

.. . .~.,. Diretor de Divisão, o subs.cre.vi. Lo:: ). J'~..........Jj.... ...'J'7........... .., "" .., . ,
Y[7'l n -1-~ .... ~ l-,'\ ~)

lÍ&iRef '1f, I"lstro '\' ,- , ..
. MARCO ..;AUR~LIO ': ~ . : '. .. ... ,

RIClbl. Im lI(, I I, ,-0< ~ ..-p--U. l."... " - I' V-..L.~ ",-, ~",,-I:.. ~~_

\ {\;..6...c.... '1~\~'7 i-il':\., \ l~).J~),.,

~

./
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(G e c 1iL u ... e lU e c e J i me n t o

,19 dias do mês de ,p.- U de 19_q_r__
me entregues e5~es autos poc parte, do ~ (Ã.. ~:~ ( +G-
_ ,-1. ,- !fi «--RIA -/

,lMM IM ().~ p'!, ;1;1[MA-"-W' 'V!?' ;.
_JWa-....., jL''--_:':':::_~-- _.~~~:~._~=~~ c0u,, _

Fevereiro de 1997

.... ", ( .

D E

" uh' • ,- .. ,~ "f S ,tI_""L .•. ·..... , V to7"o'..~

o

que se segue.

Eu, ;J)!:*" Q , Técnico Ju~iciáio, lavrei este

termo. E eu, C~o:!. ~ ' Diretora da Divisão

subscrevi..

Em -L( de~ de 1995.

INQU~RITO N2 1021-9/140
INDIC~~: JÚLIO REDECKER

Senhor Presidente,

A fim de instruir o processo em eplgrafe,
fiOS termos do parecer da Procuradoria-Geral da Repüblica,
solicito -a-Vossa Excelência que lnforme a esta, Corte a
data da diplomação, como deputado fede~al, do Indiciado
'supra-referido.

Aproveito a oportunidaae para manifestar a
Vossa Excelência expressões de elevadó'apreço.

Ministro MARCO AUR~LIO

Relator

Excelentlssimo Senhor
Desembargador JOS~ VELLINHO LACERDA
presidente do Tribunal Regional Eleitoral
PORTO ALEGRE - RS
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Judiciário, lavrei este termo. E eu,

~ • Diretora da Divisão O subscrevi.

"-

!f!l!:!Q DE ~!!~!!!Q!!

J\os~ ele~ de 193EL, junto

I
"..'

a estes aDtos a peticão nO 0;,90213 Q Etc./o

~/g~;62fCpqfu<ffl eo of'~ 6r=r{~<>

que se segue. Eu, c:LJ,t;'1\O' , Técnico

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

RIo GRANDE DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Oficio F 303/95 Farto Alegre, 15 de maio

Senhor Ministro:

Tenho a honra de diriqir-lIe a Vossa

Excelência, para infoZ'lllar-lhe que JtlLIO CÉSAR REDECKER,

indiciado no Inquérito n' 1021-9/140, foi diplomado l'

suplente de Deputado Feder.al pela Coliqação Muda Rio

Grande (PPR/PFL) em 15 de. dezembro de 1994, neste

Estado.

Valho-lIe do ensejo para manifestar aJ

Vozsa Excelência minha especial. nsideração.

Desembarqador

Excelentissimo Senhor

Ministro Marco Aurélio

Supremo Tribunal Federal

Brasilia - DF
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D E No dia 29 de dezcamro de 1994, a denúncia foi recebida

pela MM" Juíza Eleitoral substinJla da 56" Zona Eleitoral de Taquari-RS.

faço estes autos c~m vista ao ~o. Sr. Dr. Proc~

rador-Geral da Republica. Eu, J:kb(j'1! Q. _, Técni-

AOS~ dias do mes de ~C'tí\.o..J..e:..:..:..=O=!...-_ de 19ctÕ
Por força da notícia da investidura do senbor Jtllio

Redecker em JDaIIdato parlamentar de Deputado Federal, os autos vieram ao Supremo

Tribunal Federal, em atendimento ao r. despacho da lavra do Sr. Desembargador

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (fi. 72).

co Judiciário, lavrei este termo. E eu,

Diretora da Divisão, o subscrevi.

a Mini..t(,rló"PúbU~••r.1
~f ::,==,., .. ,:-'. ':.:lo G.rd~R.p6.;'Iic:··

~,

L Ji agora, o MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL solicitou
a expcdiçio de ofício ao Eg. TRE do Rio Grande do Sul, para saber da data de

diplomação do senbor Júlio Rcdccker como Deputado Federal.

Em resposta, aquela Corte Eleitoral informou que Júlio

cisar Rcdecker foi diplomado 10 Suplente de Depulado Federal em 15 de dezembro de

1994 (fi. 84).

r·' ,......··Nm·".'\ .. , ' : .:' c J i~

E·rii.-.l.1J.~h~ ....__ ,lJJ/-
('rn.all~, •.

Por outro lado, o ato de posse publicaA'~~
ColIgresso Nacioaal, scçio I, de 03.02.95, pág. 1745 - cuja cópia~
mcxar - di DOlícia de que o SCII1Ior Júlio Rcdecker foi investido na COIIdiçio jurídico
poWa de Deputado Federal no dia 02 de fevereiro de 1995.

Em sendo assim, os atos pmicados na insdDcia
originariamente competente $io v#.lidos e ~fic3zes, pois o órglo acusador detinha
atribuiçio legal para propositura da ação penal e ao órglo julgador competia receber a
denlincia.

Note-sc, portanto, que à época em que houve o

oferecimento da dcmincia (lS.12.94), bem como o seu recebimento (29.12.94), o
deauDciado não gozava, ainda, de foro especial por prerrogativa de funçio, porque não

exercia lII&IIdato parlamentar, lIlIS ostelltllva, tão-somente, a condiçio de 10 Suplente
'de Deputado Federal.

-.' "flurllo

i'" ':-~',.',. ~YJ1;.,... I!".r-l
r,·: ".": .;"' .....=.~_~êc:
l'" ',' -. •... UIÇAOLõI I , .•' ; , •• aJ

Aa Ci;(a),__ A:rist~(lS Junqueíra AlvareTIlJ

illlljlrtelllatlw·..Genl4

~!lS._~f--
lA.zfz Tl'-.-.,~.

I:T'f.zo 3
lftQUtRrrD N" 1.021-91140
RU.I1'OR: EXMO. SR. MINISTRO MAIlCO AIlRJ!:LIO
All'l.'OR: MINISTBRIO PUBLICO FEDERAL
IlIDICIADO: JúLIO RllDEclrER

Feitas estas coDSidelllçõcs, o Ministério Público Federal
requer o 'Pl=guimcmo do feito perante esta Corte Suprema, após a licença prévia de

que lnta o artigo S3, parágrafo 1° da Constituição Federal.

Pede deferimento.
Excclcnlíssimo Senhor Ministro-Rclator

Brasília-DF, 16 àe junho àe 1995.

Cuida-se de denúncia oferecida pela representante do

Ministmio Público do Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de dezembro de 1994,

imputaDdo ao senhor Júlio Rcdecker a prática do delito eleitoral tipificado DO artigo S7,

inciso IV, da Lei nO 8.713193, por fatos ocorridos à época do último pleito nacional.
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,
.'""'-

DIÁRIO

tJ;>-CBKT10 DI DOC:UUJ::NTAÇjG Jt W:r'O!lMA(';,~C

OOURDEWAÇAO DE ~STUDOS LE:21~1,}:.l'l':CS

SlCAO DE DOOUMENTACAO ?AilJ.,Ul·:trLU

ANOL-N<)24 BRASÍUA •• DF

•..........".o(.'"~""- = __"' ""'....,.-""'' _•....,." 't "

·:.1~\ 'i .. ;:., Z" SESSt~i.~ pg~~:::?,;, ~::Jr,.J ~:;.r~~, "'. _':10'&' ~E2.:i.t~,-i
2GJSl.,.\lT.~..~<. iJA ;:'lí~ ~ ..2uISi...·~:~-rzi~~:", .........\~ :: ..:;E ~;E';."E

~E:i~ BE 1::;95

..........c,_, :~ ~;:,G::':'.:;'i j;,;se Auibal. eomunicando
·.."i,;..?lU.: '.:0; j~'~r;;;;,:.t':'c~ ~ .~...:i() tt~\'çS ~ Vanessa Felipe, para os

·"rl!.CS di: i o Secret2no ~ .>0 SlJOlente a.a }..fesa da Câmara dos De-
... ,~.:.:,e,;.'"':Ur..a W1 ~:':'t:

.: - ; .,jturoa e â3á10...Ui·-,\ .ê:i;&w : ..~IM a •.H~l'1lU·
:~~ .- Ldtura tio e~eci~i1:~

,,;Ji.D.Q':J:Z. ~ .'::::i:.z.ctt·, aro..';:. ~ .
!.,;, 4~~/")S -.. ~)n S::;..:.ll.:( ;)~.:~.\l:idG f'r~'cisco Dornelles. co

,,1[;nic;;.n~ilJ ;,:;; ;,.1.,•...1 c'':'':;' .'~.~ ., • .:;~o cie Líder da Bancada do
'?:'"

-::Y . :' \", c',,, , ' .. ) .::. .....:~!i ........ 1 ',;(.'~:_~.

,,~.\ . .:~.~:~~::':::;l :.:.:..)i~!:·.:l.::~· ..~ ..
. " . " .

~ t) ~,;.ün.;:'. ':-:~~'.•...:. .... '. «I":, ..·~·: 1...:.L ..;..l~~.c:.:~.

• 4· ._· ··.A··

. ~. .. • ,':'.\'" ••. :i.';.! ;luO rrancisco Dornelles. co.
. ;.L ';'..".~,.. : ~;' .li. i::"l ,;l;"ê,,~ (;0 J);;putado BelO Mansur pa:ra o

_~."'.~.:.l :;;;: ~rc.umcandoonomedoDe·

'.~ " ,;;::;;;' .' j ;.;nç.1o cie Líder da Bancada
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. ,'~,. ..... : .. ~ "=l!:.do que o Bl~X) ?2.!':~~';~:~ ~"?~_;F'TB t::z,01.rJe:: ,i

. ," .,.:,:" '}: ' 'lC.o Í"t:is &±lm:,JO :.;;:~--.a ç::;C.~D~"I:'::'";,o:H'J {-:':1;:-;G de ,i;;teSl-

..nu: c.z. S:i:' !:.,';. a.c.s r,;~pll Li~ni.

'IQ 1:;';~5 - )ij .$enhor 1;~t";~.!:2.':~ :·:eL.: ... ~ '.J.:~ . ...;..:;::I1l.:~:\w.~,:!.;~::,

\~e ; :·r:-uc.aa:. ~ rrr.e. ~ re~lllt.J .. .. J:;•.:HV~U iuóicai· (.) :':':;l~e~:.

•. -0 ••••::.::..~:

.... ,'1' " ••••••• " •
. • ' - - .... " ...~--I:'

, ; ...~..: ' .,.;,.;:....,:.

. ;":' .. ~:.;~J ..: ..~ ' .. ~

..,:. ...
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N- 2/95 - Do SCDhor Deputado Nelson Proença. requerendo
licença para assumir o cargo de Secretário de Estado, do Estado do
Rio Grande do Sul, a partir de 2-2-95.

REQUERIMENfOS

- Do Senhor Deputado Fábio Feldmann, solicitando licen
ça, a partirde 2-2-95, pam assumir o cargo de Secretáriode Estado
do Meio Ambiente, emSão Paulo.

- Do Senhor Deputado Mendes Ribeiro Filho, requerendo
licença para assumir a Secretaria de Estado de Obras, Saneamento
e Habitação do Governo dO Estado da Rio Grande do Sul, a partir
de 2-2-95.

COMUNICAçõES

Do Senhor Deputado Odelmo Leão, infomw1do que a
Bancada do PP resolveu indicar o. DOme do Deputado Benedito
Domingos para fazer parte da futura Mesa Diretora da Câmara dos
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OP. D· 121ama195
BxmJentfaimo Seuher
ProIidoDto da amaradoa Deputados
Bruma-Df

SaIbcxP1'eIidoDto,
Toado lido nomeado pelo &mo Sr. Governador eleito do

Rio Glande do SuL ADtôDio Briuo pua ocupara Secretariado De
leDVolvimcnto Ecoo6mico. IOlici!o a~ F.xcel&cia, DOI ter·
moi do Irt. 235, iDclIo IV do Regimento Interno, licença pua o
exeldcio do referido cargo a partir do 2 do fevereiro do 1995, ma·
DifeataDdo Delta oportunidade, miDba opçio pela remunençio do
DllDdato parlamontll'.

SeDdo o que le apresentava pam o JDODICDto o-me.
AteDciOllDleDlc, Deputado FdterJÚD SUPRl:A
BeIro. Convoque-se o reapec:tivo fClo ~o
Suplente. Em 1°-2-95 J ;
IDoc:êDdo On.cira - Presidente. .;; íi I

o c:
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• Ua _ ,..li"" • ""ft. te "•• ,., , e- ..
: •. t. 'til"" ,. Clr.'IHIIC&I .. U ..
...... .. UN" .. 'ilIIII". ai• .., " .

Do Sr. Deputado FcttcrJ61ÚCu; DOIleplntea tcrmOl:

BIullia-DF, IOdo fevereiro do 1995
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• • J. U"U, S••",I'

Da ateI. Márcb Mcrb TrocoU Torres Pereira Lima,
Coordmadors dil Jw~rudêncíae DOaJmentação da Secreta
fila Judldmill lÍo 1Wb.!!J:lai Regio;u11 Eleitoral, DOS seguintes
~O3:

CERTIDÃO
A BeL Márcia Maria Trocoií To~res Pereira Limn, Coorde

DIdora de JUrispr.llÍ&lCUl e Documllll!.t.ç.ão da Secretaria Judiciária
do Trihurm! Regional ElehcmJ. de J"J.ago:~,s, na forma da lei, ete~.

Certifico, a podido verbal de pl!!'te interessada, que a candi
data cieiU ~~ ~o de Deputado Federal pelo Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), no pleito de 3-10-94, 10SEFA
SANI'OS CUNHA, foi registrada também com as variações:
CECI e DIA CECI. O referido é verdade. Dou fé. Dada e passada
na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e.m Ma·
ceió, 12 de janeiro de 1995. Do que para constar, eu, MARCIA
MARIAmocouTORRES PEREIRA UMA, mandei datilogra
far a JnSCI1te que subscrevo e assino.

Márda Maria TrocoU Torres P. Lima.
Do limo Sr. Milton de Almeida Portda, Diretor-Gerai em

'ciclo da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Ron
-a, na. seguintes termos:
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aos trinta e um dias do mês de janeiro de mil nocccentos e noventa
e cinco (31·1-95). Eu. Milton de Almeida Portela, Diretor-Geral
em ExeICício. mandei datilografar e assino.

Milton àe Almeida Portda, Diretor-Geral em ExeICício.
O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - sxas e Srs.

Deputados. achando-se presente o Sr. Adroaldo Strcck. eleito pela
coligação PMDB-PL-PSDB. representante do Estado do Rio
Grande do Sul. em virtude do afaslamento do titular do cargo. De
putado Nelson Proença, convido S. Ex· a prestar o compromisso
regimemaL com o Plenário e as galerias de pé.

(Compart:ce à Mesa o Sr. Adroaldo Strt:ck para o seguillle
compromisso)

''PROMETO MANTER. DEFENDER E CUM·
PRIR A CONSTfIlJIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM-FSfAR GERAL DO POVO
BRASILEIRO, SUSTENTAR A UNIÃo, A INTEGRI·
DADE E AINDEPENDtNCIADO BRASIL"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Declaro em-o
possado o nobre Deputado Adroaldo Streck. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sn e Srs.
Deputados. achando·se presente o Sr. Arnaldo de Abreu Madeira.
eleito pela coligação PFL-PSDB. representante do Estado de São
Paulo. em vinude do afastamento do titular. Deputado Fábio Feld
!JWlD. COIlvido S. Ex· a prestar o compranisso regimental. com O.

P1cDário e u galerias de pé. ,
(Compart:ce à Mesa o Sr. Anwido de Abrt:u Madeira e prt:s·

14 o seguinle compromisso)

''PROMETO htANTER. DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS. PROMOVER O BEM·ESfAR GERAL DO
POVO BRASILEIRO, SUSI'ENTAR A UNIÃo, A
INTEGRIDADE E A INDEPENDtNCIA DO BRA·
SIL"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Declaro em
I pouado o nobre Depulaào Amaldo de Abreu Madeira. (palmas.)
I O SR. PRESIDENI'E (Inocêncio Oliveira) - Achando-se
presente o Sr. Júlio César Redccker: eleito pela coligação PPR
PFL represenWlte do Estado do Rio Gtande do Sul. em virtude do
atàstamenlO do titular. Depuíado Fetter Júnior. convido S. Ex· a
prestar o compromi!so regimental. com o Plenário e u galeriu de
pé.

(Compart:ce à Mesa o Sr. Júlio Ce.sar Retkchr e prul4 o
seguinle compromwo)

''PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS, PROMOVER O BEM·ESI'AR GERAL DO
POVO BRA8n.EIRO. SUSfENTAR A UNIÃo, A
INI'EGRIDADE E A INDEPENDtNCIA DO BRA·
Sn....

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Declaro em
pow.do o noore DeJX1taLÍO Júlio César Redecker.

O SR. PRESIDENI'E (Inocêncio Oliveira) - Achando-se
presente o Sr. Wilsnn Matos Branco. eleito pela coligação PMDB
~L-PSDB represenW1te do Estado ào Rio Grande do Sul. em vir.de do afastamento do titular. DeJX1tado Mendes Ribeiro Júnior
convido S. Ex· ! preRar o compromisso regimentAl. com o Plená~
rio e as galerias cc pé.

(Compart:ce à Mesa o Sr. WÜSOll Ma/lOS Bra7lCo e prt:SI4 o
seguinle compromisso)

"PROMETO MANTER, 'DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS, PROMOVER O BEM·ESfAR GERAL DO
POVO BRASILEIRO, SUSI'ENTAR A UNIÃo, A
INTEGRIDADE E A INDEPENDtNCIA DO BRA·
SIL"

O SR. PRESlDENI'E (Inocêncio Oliveira) - Declaro em
possado o nobre Deputado WIlson Mattos Branco.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa·se à

IV - ORDEM De DIA

t=
AnteI de dar início 10 JrOCCSSO de votaçio. esta Presidencia
.ca que recebeu o registro de formaçio do Bloco Parlamen·

reunindo u banCldu do PFL e do PTB e o lIIaDdará à publica
çio.

Pusa-se à votaçio da matéria constante da Ordem do Dia:
eleição do Presidente da Câmara dos Deputados. dos demais mem
bros da Mesa e dos Suplentes de Secretário.

Comunico ao Plenário que foram encaminhadas à Presidên
cia u seguintes candidaturas: para Presidente. Deputados Luis
Eduardo e J056 Genoíno; para 1° Vice-Presidente, Deputado Ro
naldo Perim; para a 'l!' Vice·Presidência, Deputado Beta Mansur;
para l° Secretúio. Deputado A6cio Neves; também para l° Sccre
úrio. como candidato avulso. Deputado WIlson Campos. pua 2°
S~o. Deputado Leopoldo Bessone; pua3°Secretúio,Depu
,~enedito Domingos; também para 3° Secretário. como c:aDdi.
dato avulso. Deputado B. Sá; para Su~rêntes de Seael.ário
tAdos Robson Tuma; Wl1son Braga, Luiz'PiaubyliDo e Vi
lippe.. ~ .. - ~'Ij

A Presidência decidiu acolher todas uqndidabJ~ à exce
çio da indicação do Deputado Paulo Paim. {eu pe Ud« do Pr.
para uma das Secretarias da Mesa.

O SR. JAQUES WAGNER - SI:. Presidellte, peço a pala
vra para uma questio de ordem.

O Slt. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PaD uma
questio de cxdem. concedo a palavra ao DObre Lúlcr do n Depu.
tadoJaques Wagner.

O SR. JAQUES WAGNER (PT- BA. Semreviúo do ora·
dor.) - Sr. Presidente, Sn e SIS. Deputados. para que eu poaa en
caminhar a questio de ordem. primeiro. gOltaria de saberde V. Ex
as razões pelu quais rejeitou a caDdidalura do DepJtado Paulo
Paim à vaga de 3° Scaetário. que cabe aoP~dei 'Ii'abIlhado
rea. pela proporcionalidade. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presi·
d!ncia atende ao pedido formulado pelo nobre Udcr do Pr. Depu.
tadc? Jaques Wagner. A Presidência vai dar conhecimento ao nobre
Udcr e ao Plenário do despacho aposto no requerimento de regis
tro de candidaturas encaminhado pelo nobre Udcr do Pr. Deputa
do Jaques Wagner. à Mesa:

"A Liderança do Partido dos Trabalhadores enca·
minhou simultaneamente"- esta palavra é imponante-.
"u indicações dos Deputados J056 Genoíno e Paulo
Paim como candidatos, respec::tivamente. à Presidência.e
a um cargo de membro titular da Mesa.

A regra regimental referente à composição da
Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos reza
oaeguint.e:

•AI1. 8° Na composiçio da Mesa será usegurada.
tanto quanto possível. a representaçio proporcional dos
Partidos ou Blocos Parlamentares que participem. da
CAmara' - atençio, pois esta parte é importanle - 'será
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usegurada, tmto quanto possível. a repmenClÇio pro
porcioDal doa Partidos ou Blocos Puiamentarel que par
ticipem da CImara, os quais escolhelio OI respectivos
candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo
~~lh9w~~~~m~~w~~damm
awlsu oriundas das m9IDU bancadas, observadas as
seguintes regras:

I - a escolha será {cita Da forma prevista no e&1a
tuto de cada Partido, ou conforme o e&tabelecer a pró
pria bancada e, ainda. segundo dispu~ o ato de c:ri.açio
do Bloco Parlamentar,

fi - em caso de omissio, ou ~ a repre~nClÇio

Dia fw:r a indicaçio, caberá ao respectivo Lider fazê-la;
........_------------_....----
IV - independentemente do disposto DOI incisos

anteriores' - grifados tamb6m pela Presidancia -, 'qual.
querDeputado poderá concorreraos cargos da Mesa que
couberem à sua re~CIÇio, mediante coD'Dmicação
por escrito ao Presi~nte da C4mara. sendo-lhe assegu
rado o tra1amento conferido aos demais c:andidatos.

§ 1° Salvo:composiçio resullaDte de acordo' 
grifado tudo o quo"falo - 'entre as bancadas, a distribui
çio dos cargos da Mesa far-se-á por e&c:olha das lidenn
çu. da maiorpara a de menorrep.resentaçio, confmme o
n'Ómero~ cargos que cmresponda a cada uma de1u.

Destaquc-se, inicialmente, que. de acordo com as
normas acima, as candidamm aos cargos da Mesa pc>-

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RECEBIMENTO

Quarta-feira 5 03587

Aos..._~.±-s-_._._ ....._...dias do mês de ...-i~~..~.-...-..-.-de 19.~~_,
foram-me entregues estes autos por paríe do Ex.mo Sr. Dr. Procurador-Geral da

República, do que e~<!.!.•Ú,,!y.~ i.m.- -.- --..- -
..............................................................................................................................................1 Técnico Judiciário, lavrei este têrmo.

E eu, ~ ~ _._ .

Diretor de Divisão, o subscrevi.
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CONCLUSÃO

Fevereiro de 1997

19 qS--,.'Aos ~..±~..... . dias do mês ~ .. ~~ h!z.__..__ ;_ ~. de

faço estes conclusos ao Ex.
mo

Sr. Ministro J~~"~"""""'I~'~""'~""""
................................................................................ Eu. . : .

..~ , Diretor de Divisão, o subscrevi.

( 0-/

Diretora de Divisão o subscrevi.

rcer:mo de fRecebimento

déos QJ dias do mês rtlrr!Jfu9 de 19 q fi

feram-me en~_es ~sç-~aW=
g~/)DAmJ ~q ~~eu, ~:;I!.!=
'ücnico [Judiciário laúei ate termo. eeu,. _

------.4 !Direta! da !lJi1Ji~ã". a subscrevi

rJertidão de publicação

Certifico que..§Dr..... J'jNf'í'\}"''''' do~)~oi
publica o no !lJ,:~ic da tJusuça, do çlia / - de

.. ..de 109b Jl€R.CA - feira). ôecr:etada do
c:S emocrc1cderal em {f~de oí{ de 199<;;
eu,_ .o'?FI! 'ex lavrei a presente.

eeu, --_ A-._ !lJZretor da !Divisão,
a subscrevi..

Aos .,,2!:f- de \\.J...d...o de 19 Cl. junto
<J

a estes autos F-ÓjQ.LO... d.O q. ""~ ~.'20}? a..o ?..ur.....:dJ.n

~ AA t:.à..'t"no.>.a.. ~~~ wüc:1õ.'Y\.d.o L:.

~co. 0p?M-~o..

<32·que se segue. Eu, ~~ , Técnico Judiei
I -

/'"\-C

Aos c:3o.a de _--,aúúih.o====--_ de 19 CjG; , junto

que se segue. Eu, C_.. ~+--:~._)__i Técn ico

Judiciário, lavrei este ter~o. E eu,

~~!, Diretora da Div~~~o o subsc-r-ev-~-·.--
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Excelentissimo Senhor Ministro Marco Aurélio

QU:l."1a-feira 5 03589

Peço vênia para informar a V.Exa., sobre os presentes autos, o
que se segue:

Em 17 de maio de 1995, foram encaminhados a esta Corte o
Oficio nO P307/95 do Tribunal Regional Eleitoral, em resposta ao
nosso Oficio nO 617IR (f. 82) e o Oficio nO 007/95 do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, referente ao Habeas COtpus n° 72644-5
e, segundo nossa presunção, como de hábito, por se encontrarem em
envelopes fechados, foram encaminhados ao gabinete de Vossa
Excelência.

Na mesma data, foram determinadas, por despacho, as suas
juntadas aos respectivos autos, descendo, então, para a Seção de
Recepção a fim de serem protocolizados e, posteriormente" (dia 18),
remetidos a esta Divisão para cumprimento do r. despacho

Acompanhavam o oficio do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal cópias da sentença proferida na Apelação nO 14.351/94 e
das decisões dos recW'Sos interpostos, conforme consta no referido
oficio in fine (f. 135 do HC 72644-5). Não se sabe precisar em qual
momento, as referidas cópias foram, por equívoco, anexadas ao
oficio do Tribunal Regional Eleitoral e, assim sendo, foram com
este, juntadas aos presentes autos, às.fs. 85/117.

Tendo em vista que só agora foi tomado conhecimento, por
parte desta Divisão, do ocorrido e, considerando que foram
remetidas cópias de todo proCesso à Câmara dos Deputados,
através do Oficio nO 720/P, com o pedido de licença prévia, submeto
os presentes autos à douta consideração de Vossa Excelência, para
que decida o que for de direito.

Divisão de Processos Originários, em 21 de outubro de 1996.

~aMr~~vedo
Diretora da Divisão
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Aos ciZ,); dias do mês de a.u:rrLb.D de 19 <=l<::;

--:iae.c. {CY\.-

-

. I ,

faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro_

Eui2?t?~1-----------.~ Ti

Diretora da Divisão, lavrei este Termo•

."/~::!o\..-.-(" ~)
," ,. '. ~.,

. /: .,,\/ '
.. ' ' ..~. \....

. ..... \. :.. r· .

'li e & In o de fR e c eb i m e n to

d60s &.~ dias do mês~ de 19~

for~ue~~~tJr parte'trQ~
&~e:~~ ~'~H
tt1kIÚCO t}udiciá&io laveei este termo. eeu,'----
-----~bi,!lJiretor da !lJivisão, a subscrevi
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rcermo de t}untada

déos j~ dias do mês de~ de 1996

jun~ a 'estes autos;....J~!:!. ~.:.s;:2&!~I!S.CU~~D:W~Efb~
E: Vi -Tos o

___----:;....."'-... que se segue_6 ,~_......~ _

rcécnico (JudiciJirio, laDrei este termo, eeu, _

" _.__~' Chefe da c8.?ÇãO, o subscrevi

Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio
DD. Relator do Inquérito nO 1021-9
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Em cumprimento ao r. despacho de f. 132, esclareço a Vossa
Exce1êncil;l. que, tendo sido constatado o erro, apontado na informa
ção de f. 131, o objetivo por ela visado é a correção do mesmo, com
o desentranhamento, s.m.j.,. das fs. 85 a 117 dos presentes autos e
sua juntada ao Habeas COlpUS nO 72644-5, bem como novo oficio à
Câmara dos Deputados, acompanhado das cópias corretas, comuni
cando o ocorrido.

Cabe informar, ainda, a Vossa Excelência, que, através do
Oficio SQMlPno 871 de 22/10/1996 (cópia anexa), encaminhado
ao Gabiriete do Exmo. Ministro Presidente nesta data, a Câmara dos
Deputados devolveu os documentos que acompanharam o Oficio nO
720/P, pedindo a retificação dos autos.

É o que me cumpre, respeitosamente, informar a Vossa Exce
lência.

Divisão de Processos Originários, em 08 de novembro de
1996.

MiirlsãÃíVéS~A7~0
Diretora da Divisão
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SGMlP nO 8-:;-1 Brasília, ~ de~ de 1~.

Excelentfssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Reporto-me ao Oficio nO 720/P desse egrégio Tribunal, que se
refere ao Inquérito nO 1021-9/140, e onde se pede licença prévia à Csmara dos
Deputados para que se possa apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado
Federal Júlio Redecker.

Compulsando a documentação que instrui o pedido, verifiquei
que parte significativa dela se refere a processo criminal que tramitou perante a
Justiça do Distrito Federal, nAo havendo, em princrpio, qualquer raferência ou
correlaçAo com a denúncia de que se trata, sendo portanto, tais documentos,
estranhos aos autos do Inquérito aludido. A falta de pertinência entre os documentos
em causa e o Inquérito é confirmada pela Divisão de Processos Originários desse
Tribunal.

Sendo assim, faço encaminhar a Vossa Excelência o Oficio e os
documentos que o instruem, solicitando a retificaçAo dos autos.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
alta estima e distinta consideraçAo.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Presidente do Supremo Tribunal Federal
N E S T A

'Cermo de Conclusão
c:I6os .M dias do mês de CD.e1-RllJ.kfie l{}g.6.._.

faço estes autoscOllcl:J1t: ~:.~~:1Í~.~~~.~~"'::: ....
eu, 6>" !Diretor ela 0Icfsã'J. laDrei este' ff!rmo.

~

~~ le "U-"'(-fl$
"b'ne'~ ..~ ..n"'sf~

M~RCO A,üRÉ'....·;o
It.cebiJo em... n 1-12...' -'9,

~~~
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'Cermo de tReaebtmento

dlos .19 dias do mêsÜ\e'\~ de

loram-me e~tr~gues est~!~or parte O

J9 ~R=49-~eU,,~~.&.J:iL._
'Cknico [Judiciário lavreí este termo. eeu,, _

-Pt flJiretor da !lJivisãO, a subscrevi

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
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OF. nO 720- P!95. Brasília, 26 de setembrô de 1995

Senhor Deputado,

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçrn.1
infonna que o Supremo Tribunal Federal a1Iavés de seu Presidente, nos tennos
dos §§ l° e z> do art. 53 da ConStituição Federal., solicita licença para processar
criminalmente Vossa Excelência.

Envio, em anexo. cópia do Oficio n° nO/P/95, daquele
Tribunal. e comunico que Vossa Excelência poderá a partir' do rec~bimento
deste. apresentar defesa escrita no prazo de dez sessões. de acordo, com o
pTl:(;~iLuaJo no ÍllC~o 11. do art. ::!51. Jo RegÍnu:nLo Inlcm\.l. .

Fica Vossa Excelênci:l rf'k. presente. notifimdo pm-3
Il.',io.· ,,~ dt"ll,l;'- h:g::l!.;' t regimcnt~.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado JÚLIO REDECKER
Gabinele 316. Anexo IV
\TSTA
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COMISSÃO DE CONSTlTUICÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO

OFÍCIO N° 720/95, DE 1995.

Fevereiro de 1997

Solicita licença prévia, nos termos do art.
53, § 10, da Constituição Federal, para apreciar
denúncia oferecida contra o Deputado Federal Júlio
Redecker.

Autor: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Relator: Deputado JAIR SIQUEIRA

1- RELATÓRIO

O ilustre Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Sepúlveda Pertence, solicita a esta Casa Legislativa a necessária licença prévia para que

.possa aquela Suprema Corte apreciar a denúncia constante do Inquérito n° 1021-9, de

04.04.1995, em que é indicado o Deputado Federal Júlio Redecker.

Trata-se de ~enúncia ote~ecida pelo Ministério Público do ~s~~do

do Rio Grande do Sul, imputando ao Deputado Júlio R~decker os fatos delituosos contidos

nos arts. 57, UI e IV, da Lei nO 8.713/93 e 69, caput, do Código Penal.

Na forma dos argumentos trazidos ao Inquérito, o reflltido

Parlamentar teria exercido manifestação ilegal tendente a influir na vontade do eleitor nas

eleições para Deputado Federal,. realizadas em 1994.

Dai o presente pedido de licença prévia, formulado nos termos do

art. 53, § 10, da Constituição Federal.

É o relatório.

n - Considerações preliminares

Na fOI ma de que dispõe o art. 251, inciso II, do R~imento Interno

da Casa, compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pronunciar-se sobre

o pedido, facultada a palavra ao Deputado envolvido ou a seu representante, no prazo

de dez sessões. Esse dispositivo regimental está em consonància com o art. 50, LV, da CF,

que assegura aos acusados em geral a observància ao princípio do contraditório e da ampla,·.··

defeM.
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Assim, como Relator, reservo-me o direito de proferir meu voto

conclusivo sobre o pedido de licença após a apresentação da defesa facultada ao Deputado

pelo Regimento Interno, pessoalmente ou por seu procurador,

~.:. 'ISala da Comissão, em de' de 199,j~

/ .
\,-'-:" -; /' . \.
'~:;::./ i.. ") L.'-\

Deputado J~~SIQUEIRA

Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Venho pela presente comunicar a Vossa
Excelência que se encontra na Pauta nO 73/96 o Ofício n° 720-P/95,
proveniente do Supremo Tribunal Federal, em que aquela Corte
solicita autorização desta Casa Legislativa para processar Vossa
Excelência, com base no que estabelece o art. 53, § 1°, da
Constituição Federal, estando prevista a sua apreciação para as
reuniões a se realizarem a partir de 15/10/96, às 10:00 horas, no
Plenário nO O1 do Anexo lI.

Na oportunidade, coloco a Tribuna desta
Comissão' à disposição de Vossa Excelência, para apresentação de
defesa oral, se for o caso.

Brasília, 11 de outubro de 1996

Deputado

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JÚLIO REDECKER
Gab. 424, Anexo N
'NESTA
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Ofício nO 720-P/95, do STF

Nos termos do inciso li, do art. 251, do Regimento Interno, o Sr.
Presidente determinou a abertura de prazo para a apresentação de defesa escrita, a
partir de 29/09/95, por dez sessões, até 16/10/95, não tendo sido a mesma
apresentada.

Sala da Comissão, em 18 de outubro de 1995

/, /
~tI'J~'

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

o ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal,.' Sepúlvec;la
Pertence, ~olicita a esta Casa Legislativa a necessária licença prévia para que
possa aquela Suprema Corte apreciar a denúncia constante do Inquérito nO
1021-9, de 4.4.1995, em que é indiciado o Deputado Federal Júlio Redecker.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado
do Rio 9rande do Sul, imputando ao mencionado senhor Deputado os fatos
delituosos contidos nos arts. 57; III e IV, da Lei n° 8.713/93, e 69, caput, do
~~~~.

Na forma dos argumentos trazidos ao Inquérito, o referido
Parlamentar teria exercido manifestação ilegal tendente a influir na vontade do .
eleitor nas eleições para Deputado Federal, realizadas em 1994. Parece-nos
oportuno salientar que, junto aos autos do Inquérito foram anexados, por
evidente engano, páginas referentes ao processo 7.149/94, da Vara Criminal

de Brasília que nada guarda de relação como caso sub examen, sequer se
referindo ao Deputado Júlio Redecker.

Surge daí o presente pedido de licença prévia,. nos termos do art.
53, § 10 da Constituição Federal. O Deputado Júlio Redecker, através de
advogado. apresenta defesa prévia, ora acostada a este processo. Naquela peça,
alega o Parlamentar~ em rapidíssimo resumo, que não deve ser concedida a
licença por falta de provas. atipicidade do fato e por tratar-se de crime
impossível.

É o relatório.
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11 - VOTO DO RELATOR

Quarta-feira 5 03597

I - A DENúNCIA

Foi O Deputado Júlio Redecker denunciado por téi pratIcado os

seguintes atos:

a) no dia 3 de outubro. dia dlli: eleições. marcar. com um cu:.. ,. ",
seu nome nu propaganda eleitoral já portada por um eleitor. Jose Martins L
Costa. o que seria exercer manifestação ilegal tendente a influir na vontade do
sobredito eleitor:

b) na mesma data. trazia em seu automóvel farto material de
propaganda eleitoral sua. automóvel que funcionava como posto de distribuição
daquele material:

c) na mesma data. "na condição de candidato. concedeu
entrevista" (denúncia. fls 5) ao Diretor da Rádio Açoriana. de Taquari. "atraves
da quaL ao repetir por diversas vezes o seu número - 111 I- e ao proferir frases
como "(, ..) acreditem na nossa gebte (sic) e me dêem a oportunidade. me honrem
com o voto de Taquari(...)", exerceu, manifestação ilegal, via imprensa. tendente
a influir na vontade do eleitor local." (idem, ibidem)

Por tais atos. estaria o Deputado Júlio Redecker incurso por duas
vezes nas sanções do artigo 57, IV, da Lei 8713/93 e por uma no art. 57. ITI. do
mesmo diploma legal, na forma do caput do art. 69 do Código Penal.

II- O APURADO

Os documentos que fazem parte da denúncia mostram. em relação
aos fatos narrados na denúncia respectivamente. o seguinte:

a) o eleitor José Martins da Costa. em cuja propaganda eleitoral o
Deputado Júlio Redecker teria feito um circulo em torno a seu nome, nega o
fato, afIrmando que não conversou com o então candidato no local mencionado
na denúncia. mas somente junto de sua seção (fls 6).

b) o material apreendido no veículo do Deputado Júlio Redecker
não foi mencionado, em ponto algum da denúncia. como irregularmente
distribuído. O fato punível é a distribuiçãio do material de propaganàa ~ não sua
simples posse.

c) na entrevista .:' ) "diversas vezes" em que o iJeputario
menClOnou seu: ero resume-se a uma. mais outra em que o então candidato
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repete uma frase de uma eleitora. Ainda assim. o Deputado Júlio Redecker
refere-se ao seu número na seguinte frase:

"C...) E isso é uma coisa que eu levo
comigo, porque eu tenho necessidade de dar
uma resposta ás esperanças de todos os que
estão hoje na urna colocando meu nome ou
meu número, o 1111; e orgulhar(. .. )"

Resta claro que o entrevistado se dirige áqueles que já estão
votando seu nome e número. de maneira que não há manifestação tendente a
influir na vontade do eleitor. eis que esta já estava formada

Desta forma por todo o exposto, entendo a denúncia como
movida por interesse político, sem base sustentável para .levar ás barras do
Tribunal um membro desta Casa.

Diante do exposto votamos pela não concessão da licença para
processar o nobre Deputado Júlio Redecker.

Sala da Comissão. em 1-2- de~

11/ - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, em reunião ordinária realizada hoje, ao apreciar o
Oficio nº 720-P/95, dq Supremo Tribunal Federal, que "soli
cita licença prévia,nos termos do art. 53, § 1º da Consti
tuição Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Júlio Redecker", opinou unanimemente pela não con
cessão da licença para processar o Deputado Júlio Redecker,
nos (ermos do p3rec~r do Relator, Deputado Jair Siqueira.

-
Esti veram presentes os·-SÊúlncires---o-e-putados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente

Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
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Antônio dos Santos, Régis de Oliveira, Roberto Magalhães,
Rodrigues Palma, Vilmar Rocha, Ivandro Cunha Lima, José Luiz
Clerot, Udson Bandeira, Adhemar de Barros Filho, Jair Si
queira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Almino Af
fonso, Edson Silva, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, José
Genoíno, Milton Mendes; Coriolano Sales, Aldo Arantes, Jair
Soares, Welinton Fagundes, Wolney Queiroz e Nilson Gibson.

Saf-a da ·Comissão, em 16 de outubro de 1996

EIRA

PROJETO DE RESOLUÇ~O N9 , DE 1996

Indefere o pedido de licença prev1a for
mulada pelo Supremo Tribunal Federal para dar
prosseguimento à ação penal contra o Deputado
Júlio Redecker.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:

Art. 12 É indeferido o pedido de licença pré
via para o prosseguimento de processo criminal contra o Deputado
Júlio Redecker, formulado pelo Supremo Tribunal Federal, atra
vés do Ofício n9 720-P/95.

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data

de sua publicação.

Sala da Comissão, em 16 de outubro de 1996

Presidente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 435, DE 1996

(Da Sra. Maria Laura e outros)

Fevereiro de 1997

Adiciona aos arts. 40 e 202
respectivamente, os §§ 72 e 32.

da Constituição Federal,

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tennos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto

constitucional:

Artigo único. Os arts.40 e 202 da Constituição Federal passam a

vigorar acrescidos, respectivamente, dos seguintes §§ 7" e 3°:

"Art. 40 .

§ 7" É assegurada a contagem integral do respectivo tempo de

serviço, para os fins do disposto no inciso m, b, aos ocupantes de cargos de professor que

exerçam atividades de coordenação pe<Jeiógica ou de direção em estabelecimento de

ensino público.

Art. 202 .

§ 3° É assegurada a cootagem integral do respectivo tempo de

serviço, para os fins do disposto no inciso m, aos investidos em empregos de professor

que, simultaneamente, desenvolvam atividades de coordenação pedagógica ou de direção

em estabelecimento de ensino reconhecido pelo poder público.

JUSTIFICAÇÃO

Visa a presente emenda corrigir uma histórica Injustiça com

alguns dos melhores e mais dedicados profissionais do ensino. Só quem conhece a fundo a

intimidade da vida escolar pode conceber o des2astc porque passam os coordenadores

pedagógicos e os diretores de escolas, sejam elas públicas ou particulares.

No mais das vezes, o heróico profissional que se predispõe a tais

atividades não está abdicando da vida em sala de aula: ao contrário, multiplica a

quantidade de tunnas sob sua responsabilidade, amplia em razão geométrica a proporção

de problemas didáticos, administrativos ou operacionais a resolver, praticamente abdica

de sua vida pessoal em favor da escola. Pois bem, não obstante esse sacrificio - tantas

vezes resultante na dissociação entre profissional e família·, esses valorosos professores

(titulo que não se lhes pode de maneira nenhuma subtrair), terminam sujeitos a urna pena,

ao invés de se verem recompensados, uma vez que necessitam de cinco anos a mais de

trabalho para obter a aposentadoria.
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São estes, enfim, os bons motivos que levam à apresentação desta

emenda, cuja aprovação corrigiria, sem dúvida, uma das mais injustificáveis distorções de

nosso sistema de ensino. Assim, conta-se com o apoio e a aprovação dos nobres Pares.

Quarta-feira 5 03601

Sala das Sessões, em de de 199.

ADAO PRETTO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALCESTE ALMEIDA

ALCIDES MODESTO
ALCIONE ATHAYDE
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO
ALMINO AFFONSO
ALZIRA EWERTON

ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARLINDO CHINAGLlA
ARMANDO ABILlO
ARNALDO FARIA DE SA

AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILlO
AUGUSTO CARVALHO

AUGUSTO NARDES
BARBOSA NETO

BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES
BETINHO ROSADO
BETO LEUS
CARLOS SANTANA

CASSIO CUNHA UMA

Assinaturas Confirmadas

CELSO DANIEL
CHICAO BRIGIDO
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA

DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DOMINGOS DUTRA
DUILlO PISANESCHI
EDINHO BEl
EDSON SILVA
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO

ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FLAVIOARNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES

GERSON PERES
GILNEY VIANA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO SABOIA
HELIO BICUDO
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUMBERTO COSTA

IBERE FERREIRA
IVAN VALENTE

IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR MENEGUELLI
JANDIRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JOAO COSER
JOAO FAUSTINO
JOAOIENSEN
JOAOMAIA
JOAO MENDES
JOAOPAULO
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JOSE ALDEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE MAURICIO
JOSE PIMENTEL
LEONEL PAVAN
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LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA

LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ HEN~IQUE

LUIZ PIAUHYLlNO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARCIA CIBILlS VIANA
MARCIA MARINHO
MARIA DA CONCEICAO TAVARES
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO MARTINS
MARISA SERRANO
MARTA SUPLlCY
MAURI SERGIO .

MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MICHEL TEMER
MIGUEL ROSSETTO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MOACYR ANDRADE
MUSSADEMES

NAIR XAVIER LOBO

NARCIO RODRIGUES
NEDSON MICHELETI
NELSON MEURER

ANA JULlA
ARNON BEZERRA
B.SA

CARLOS MAGNO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
ODACIR KLEIN
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSVALDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAES LANDIM'

PAULOBAUER

PAULO BERNARDO
PAULO FEIJO
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULOTITAN
PEDRO CANEDO

PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA

RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAULBELEM

REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
ROBERIO ARAUJO

ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULlNO
ROBERTO PESSOA

Assinaturas Confirmadas Repetidas

MARIA LAURA

Assinaturas que Não Conferem

DILCEU SPERAFICO
ELlSEU PADILHA
OSVALDO REIS
PEDRO VALADARES

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)

AYRTON XEREZ
ELlSIO CURVO
RICARDO RIQUE

Fevereiro de 1997

ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ

SANDRA STARLlNG
SARAIVA FELIPE

SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON

SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SIMARA ELLERY
SYLVl0 LOPES
TELMA DE SOUZA

THEOOORICO FERRACO
TILDEN SANTIAGO
VADAOGOMES
VALDIR COLATTO

VANESSA FELlPPE
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA

WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE

WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
ZILA BEZERRA

TALVANE ALBUQUERQUE
TUGA ANGERAMI

WELlNTON FAGUNDES
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Brasília, 17 de dezembro de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, da Senhora Maria Laura e outros, que "Adiciona aos arts. 41 e 202 da
Constituição Federal, respectivamente, os §§ 70 e 30", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

195 assinaturas válidas;
011 assinaturas que não conferem;
003 assinaturas de Deputados licenciados e
001 assinatura repetida.

Atenciosamente,

CRISTI

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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"LEGlSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃODE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - 4e mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de
seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

Fevereiro de 1997
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I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma ses
são legislativa.

-CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.................................................................................................................

TÍTULO IH
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

.................................................................................................................

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos Civis

.................................................................................................................
Art. 40. O servidor será aposentado:

I -por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando de
correntes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença gra
ve, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos
demais casos;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos pro
porcionais ao tempo de serviço;

IH - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mu
lher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se
professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mu
lher, com proventos proporcionais a esse tempo;
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d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1°Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no in
ciso 111, "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas pe
nosas, insalubres ou perigosas.
§ 2° A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos
temporários.
§ 3° O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade.
§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma propor
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos ser
vidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassi
ficação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma
da lei.
§ 5° O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite es
tabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 6° As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais se
rão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições
dos servidores, na forma da lei.

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando
se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de con
tribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a re
gularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a pre
servar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

I -aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta,
para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os traba
lhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas ati
vidades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor
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rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;
II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à
mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições es
peciais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em
lei;
III - àpós trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora,
por efetivo exercício de função de magistério.

§ 10 É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de traba
lho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.
§ 20 Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição n_a administração pública e na atividade pri
vada, rural e urbana," hipótese em que os diversos sistemas de preVI
dência social se compensarão financeiramente, segundo critérios esta
belecidos em lei.

Oeftro. Publlque-se.

Em3J /O,J /91

Oficio n° 63/96-GML

Brasília, 19 de dezembro de 1996
Senhor Secretário-Geral,

Como autora da Proposta de Emenda à Constituição nO 435/96 e
tendo sido constatado um erro de digitação em um dos artigos citados, solicito
a V.Sa. que determine a necessária retificação.

Oiideselê~ -"Art.-41 da Constituição Federal",
altere-se para: "Art. 40 da Constituição Federal"

Certa do atendimento, aproveito a oportunidade para enviar a
V.Sa. votos de um bom Natal e um 1997 pleno de realizações.

J-IJaUf/ k~~
D;p~tadãMaria Laura

PT-DF

llustríssimo Senhor
MOZART VIANA DE PAIVA
MD Secretário-Geral da Mesa
-Câmara dos Deputados__
Nesta
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 436, DE 1996

( Do Sr. Beto Mansur e outros)

Fevereiro de 1997

Dá nova redação ao art. 33
Constitucionais Transitórias.

do Ato das Disposições

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°. O art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos
precatórios judiciais pendentes de pagamento até 31 de dezembro de ]996, incluído o
remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente , com
atualização. em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos a partir
de ]0 dejulho de 1997"

Art. 2°. A opção pelo pagamento na forma prevista no art. 33 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias deverá ser manifestada pelo respectivo Poder
Executivo mediante ato baixado até cento e oitenta dias da data da promulgação da presente
Emenda Constitucional.

JUSTIFICAÇÃO

Estabeleceu o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, promulgado com a Constituição de J988 e ora sob proposta de modificação, que
"ressalvados os créditos de natureza alimentar", o Poder Executivo poderia optar, dentro de
cento e oitenta dias da data da promulgação da Constituição. pelo pagamento anual,
parcelado, dos precatórios judiciais pendentes de quitação até a data da promulgação daquela
Carta Constitucional.

Promulgada a Constituição de 1988 em 5 de outubro desse ano,
tiveram as novas administrações municipais, com os respectivos Prefeitos tomando posse em
1° de janeiro subseqüente. apenas três meses para ajustarem as finanças municipais de molde a
se beneficiarem com a opção naquele dispositivo constitucional assegurada.

A par da dificuldade decorrente do pequeno lapso assegurado para a
manifestação da referida opção de pagamento parcelado. outro entrave sério à plena satisfação
do beneficio assegurado no art. 33 do ADCT decorria de se acharem "sub judice" e, pois,
pendentes de manifestação do Poder Judiciário. inclusive quanto ao respectivo montante do
débito fazendário. a quitação das respectivas pendências. o que impediu que um sem número
deles pudesse ser considerado. ao fim do parcelamento constitucionalmente autorizado.

Assim. tomando-se inviável, em toda a sua plenitude. o gozo do
beneficio assegurado no art. 33 do ADCT, vieram. ano a ano se agravando a situação da
União. dos Estados e Municipios. no que respeita à satisfação dos credores dos precatórios
expedidos pelo Poder Judiciário. Como as ordens judiciais não podem deixar de ser
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cumpridas, sob pena mesma de intervenção na respectiva administração. premidas por tal
contingência as administrações, nomeadamente, as municipais, vêem-se na contingência,
inúmeras vezes. de adiar a prestaçãor scerviços essenciais à população. ou até mesmo deixar
de prestá-los. como de seu dever. porque volumosos recursos públicos são obrigadas a serem
desviados para atendimento de precatórios judiciais.

Impõe-se. pois. em virtude de tal situação. uma medida que se indique
eficaz e que, ao mesmo tempo, tome possível o pagamento dos credores de precatários
judiciais , sem o sacrificio da prestação de serviços públicos tantas vezes imprescindíveis e,
assim, impostergáveís.

Entendemos que a problemática ora enfocada pode ser minorada,
reabríndo-se prazo para que. especialmente em relação ás administrações munícipais que se
renovarão a 10 de janeiro de ]997, possam ser satisfeitas, sob o pálio da lei, sem o sacrificio
dos administrados. as ordens judiciais de pagamento de precatórios. Daí a razão de estarmos
propondo, com a presente Emenda. seja renovado. por até cento e oitenta dias da data da
promulgação da Emenda Constitucional ora proposta, o prazo para que o Poder Executivo
manifeste sua opção pelo pagamento parcelado, nos termos do art. 33 do ADCT, dos
precatórios judiciais pendentes de quitação até 3] de dezembro de 1996.

À vista das razões retro-expostas e considerando a grave situação
financeira que especialmente atravessam Estados e Municípios e tantos em estado de quase
insolvência, com ameaças de pedidos de intervenção e de sequestro de rendas públicas pelo
Poder Judiciário, apresentamos a presente Proposta de Emenda Constitucional, como único
instrumento viável, eficaz, imediato, para minorar as aflições por que passam essas
administrações públicas.

A nosso entender tais razões estão a demonstrar a plena oportunidade
e propriedade da presente proposta de alteração constitucional. para cuja aprovação
contamos com o apoio de todos os nossos Pares.

~,JP
S.I. d.. S'''''''. "" '\,:eno~ 1996,

\~~,
Deputado BET6 MANSUR

Assinaturas Confirmadas
ADAOPRETIO
ADELSON SALVADOR
ADEMIR LUCAS

AGNELO QUEIROZ
ALBERICO FILHO
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SANTOS
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARLINDO CHINAGLlA
ARNALDO MADEIRA
ARYKARA
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES

AYRES DA CUNHA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES
BETINHO ROSALJO
BETO LELlS
CARLOS AIRTON
CARLOS CARDINAL
CELSO DANIEL .

CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CIPRIANO CORREIA
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM NETIO

DILSO SPERAFICO
DJALMA DE ALMEIDA CESAR

DOLORES NUNES
DUILlO PISANESCHI

EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON SILVA
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELlSEU RESENDE
EMANUEL FERNANDES
ERALDO TRINDADE
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FELIPE MENDES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES

FLAVIO ARNS
GENESIO BERNARDINO

GERMANO RIGOTIO
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ

GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA

HELIO ROSAS
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HILARIO COIMBRA
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA

IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARO
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JAIR MENEGUELLI
JAIROAZI
JARBAS LIMA
JOAO FAUSTINO
JOAO HENRIQUE
JOAO LEAO
JOAO MENDES
JOAO PAULO
JOAO THOME MESTRINHO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH

JOSE L1NHARES
JOSE LOURENCO
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE PINOTTI
JULIO CESAR
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
L1DIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA

LUIZ DURA0
MAGNO BACELAR
MARCELO TEIXEIRA
MARIA VALADAO
MARIO CAVALLAZZI
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO MARTINS
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MURILO PINHEIRO
NAIR XAVIER LOBO
NANSOUZA
NEDSON MICHELETI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NESTOR DUARTE
OLAVIO ROCHA
ORCINO GONCALVES
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI

OSVALDO REIS

PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO CORDEIRO
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER

PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULOTITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO HENRY
PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
RAIMUNDO SANTOS
RENATO JOHNSSON
RICARDO GOMYDE

RICARDO HERACLI()
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO BRANT
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULlNO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RUBEM MEDINA
SALOMAO CRUZ
SANDRO MABEL

SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILVIO TORRES
SIMAO SESSIM

SOCORRO GOMES
TETE BEZERRA
TILDEN SANTIAGO

UDSON BANDEIRA
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VILSON SANTINI
WAGNER SALUSTIANO
WALDOMIRO FIORAVANTE
WERNER WANDERER
WILSON BRANCO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

WILSON CUNHA
YEDA CRUSIUS
ZEGERARDO

Assinaturas Confirmadas Repetidas
ANIBAL GOMES
EDISON ANDRINO
EDSON SILVA
EXPEDITO JUNIOR
MARIO MARTINS
NESTOR DUARTE
PEDRO WILSON
SEVERIANO ALVES
WILSON BRANCO
WILSON CUNHA

Assinaturas que Não Conferem
ALDO REBELO
ARACELY DE PAULA
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
B.SA
CARLOS MAGNO
DANILO DE CASTRO
EDUARDO MASCARENHAS
FRANCO MONTORO
HOMERO OGUIDO
JOFRAN FREJAT

JOSE AUGUSTO
JOSEJANENE
NELSON MARCHEZAN
ODlLlO BALBINOTTI
RENAN KURTZ
TALVANE ALBUQUERQUE
UBALDINO JUNIOR
URSICINO QUEIROZ

Assinaturas que Não Conferem Repetidas

DELFIM NETTO
GENESIO BERNARDINO
PAES LANDIM
WALDOMIRO FIORAVANTE
ZEGERARDO

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
ANTONIO JOAQUIM

AYRTON XEREZ

NELSONTRAD

Ofício n'B2t4/96
Brasília, 12 de dezembro de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Beto.Mansur e outros, que "Dá nova redação ao artigo 33
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

173 assinaturas válidas;
019 assinaturas que não conferem;
003 assinaturas de Deputados licenciados; e
015 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

"LEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
COORDEi'\AÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

"""CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

................................................................................................................

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

................................................................................................................

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
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II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.
§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma ses
são legislativa

-CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
"qq " •••• ~ •••••• "'e .

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

.. ~ " .
Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos

precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação
da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetá
ria, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, em presta
ções anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a par
tir de 1° de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo
até cento e oitenta dias da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimen
to do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do
dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito do li
mite global de endividamento.
................................................................................................................
................................................................................................................
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, -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO

N° 443, DE 1997
(Do. Sr. Antonio Feijão e Outros)

(2uarta-feira5 03613

Altera o art. 45 da Constituição Federal, dispondo sobre a
eleição em distritos plurinominais para a Câmara dos Deputados.

(A COMISSAO OE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto

constitucional:

Art. 10 O caput do art. 45 da Constituição Federal passa a vigoral

com a seguinte redação:

"Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo. eleitos pelo sistema proporcional, em
cada Estado. em cada Territóno e no Distnto Federal, divididos
em distritos plurinommais de três a cinco Deputados, na forma da
lei.

Art. 20 Esta Emenda Consutucional entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFrCAçÃO

A presente proposta de emenda constitucional é fruto de

cuidadosa reflexão a respeito dos problemas do sistema eleitoral em vigor e das
alternauvas posslveis. Apesar de algo Inovadora em relação ao debate corrente, a

proposta mantem algumas caractensticas centrais do ordenamento atual e recupera uma

antiga prática eleitoral braslleira, a dos distntos plurinommais, "igente tanto em certo

periodo do Impeno. (Decreto na 1.082. de 18 de agosto de 1860), como na quase

totalidade da Primeua Republica I Lei na 35, de 26 de janeIro de 1892. e Lei n° 1.269, de

15 de novembro de 1904)

O sistema proposto incorpora algumas cntIcas dirigidas por

distritalisras ao nosso sistema proporcional. Em primeiro lugar, aproxima eleitor e eleito.

Por tomar mais nitida a base eleitoral do representante, favorece a percepção por parte

deste das demandas do seu eleitorado, assim como possibilita o controle e cobrança, por

parte do eleitor. da atuação do seu representante. Ademais, a multiplicação dos distritos

eleitoraiS tende a descentralizar o poder. na med!da em que a eleição de um número

significativo de Deputados se torna dependente apenas de áreas de fraca densidade

populacional, com'aconseqüente focalização dos interesses ali predominantes.
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Em segundo lugar, ainda em atenção às preocupações .dos

anti-proporcionalistas, a menor dimensão dos distritos estimula a consolidação do sistema

partidário por limitar a tendência do sistema proporcional a permitir uma l~

representação parlamentar das minorias. Neste sentido, a redução da magnitude dos

distritos funciona como uma cláusula de barreira, pois que o quociente eleitoral, medida

da possibilidade de partidos eíou coligações se fazerem representar, toma-se

suficientemente alto para desestimular a participação isolada das minorias no processo

eleitoral

Com essas considerações fica esclareCida a dívida desta proposta

para com os defensores do principio majoritário e da necessidade de mecanismos formais

que propiciem a formação de maiorias estáveis no Legislativo. Afinai, é notório que o

sistema brasileiro induz à multiplicação dos partidos. Ora, é positivo que as correntes

sociais se façam representar, mas é necessàrio circunscrever essa representação política às

idéias que efetivamente tenham consistência eleitoral. Cabe, no entanto, explicitar as

razões do repúdio às alternativas habitualmente oferecidas ao modelo atual, qual sejam, o

sistema distrital puro e o chamado sistema misto.

Quanto à eleição em distritos uninominais, a sua recusa funda-se

no argumento tradicional da exclusão das minorias. No caso brasileiro, este argumento é

reforçado pela necessidade de abrir o sistema político formal à participação popular. tendo

em vista a intermItência com que mecanismos de exclusão os mais variados têm

funcionado ao longo da nossa história.

Já a reflexão a respeito do sistema mIsto nos chama a atenção para

um dos meritos do nosso sistema proporcional. O Brasil é um dos poucos países em que a

votação em listas partidárias não inibe a relação direta do eleitor com seu candidato.

Ademais. a nossa fórmulá eleitoral permite que seja o corpo de eleitores do partido, e não

a cúpula, o decisor a respeito da ordem de prioridade, entre os candidatos do panido ou

coligação. para a obtenção de cadeiras parlamentares. Ora, no sistema misto de inspiração

alemã parece dificil manter esta vantagem da fórmula brasileira no que respeita aos

representantes eleitos via listas partidárias.

Essas as razões que motivaram a alternativa aqui proposta.

Contamos com a apreciação de interessada dos nobres Pares.

s.~s--T;;~I9~

/

DepuUld/NEu4"~cHEZAN
{;J lI.. lc).! '1 T

(
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Assinaturas Confirmadas

Assinaturas Confirmadas Repetidas
GEDDEL VIEIRA LIMA
LUIZ CARLOS HAULY
NARCIO RODRIGUES
NEWTON CARDOSO
PAULOFEIJO

JOSEJANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PINOTTI
JOSE THOMAZ NONO
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LEUR LOMANTO
L1DIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
MARCELO BARBIERI
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARISA SERRANO
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MICHEL TEMER
MURILO DOMINGOS
NANSOUZA
NARCIO RODRIGUES
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
ODACIR KLEIN
OorLlO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA
OSMAR LEITAO
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAULOBAUER
PAULO BERNARDO

PAULO CORDEIRO
PAULOFEIJO
PAULO GOUVEA

ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADEMIR LUCAS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ARLINDO VARGAS
ARMANDO ABILlO
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ATlLA LINS
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
B.SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS

BENEDITO GUIMARAES
CARLOS AIRTON
CARLOS MELLES
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES

EDISON ANDRINO
EDUARDO JORGE
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
EMANUEL FERNANDES
ENIVALDO RIBEIRO
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FELlX MENDONCA
FERNANDO TORRES
FEUROSA
FIRMO DE CASTRO
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERMES PARCIANELLO
HlLAR10 COIMBRA
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIROAZI
JOAO ALMEIDA
JOAO HENRIQUE
JOAOIENSEN
JOAO MAGALHAES
JOAOMAIA
JOAOMENDES
JOSE BORBA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI

PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULOTITAN
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAULBELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLlO
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PAULlNO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SARA1VA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SILVIO TORRES
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
UBIRATAN AGUIAR
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA
·VALDEMAR COSTA NETO
VALDIR COLATTO
VANESSA FELlPPE
VITTORIO MEDIOLl
WAGNER ROSSI
WELlNTON FAGUNDES
WELSON GASPARINI
WILSON BRAGA
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WILSON LEITE PASSOS
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZULAIE COBRA

Assinaturas que Não Conferem
BONIFACIO DE ANDRADA
ELlSEU PADILHA
FRANCISCO RODRIGUES
HUGOBIEHL
NEDSON MICHELETI

Assinaturas que Não Conferem Repetidas
BONIFACIO DE ANDRADA GENESIO BERNARDINO
CARLOS AIRTON HUGO BIEHL
EURIPEDES MIRANDA NEDSON MICHELETI
FRANCISCO RODRIGUES JBIRATAN AGUIAR
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Fevereiro de 1997

Oficio nO().).. 196
Brasília, 22 de janeiro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Nelson Marchezan e outros, que "Altera o art. 45 da
Constituição, dispondo sobre eleição em distritos plurinominais para a Câmara
dos Deputados". contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

174 assinaturas válidas;
005 assinaturas que não· conferem e
013 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

~ ZL i/A;;;~ -- .
CRISTIl'l-NO OEMENEZES FEU

i::f/- ,.Chefe
A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI" l {J

\~,
................................................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

......." .

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

...............................................................................................................
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Art. 45'':" A C~maràd()s Deputados compõ~-se derepresentan
tes do povo; eleitós, pelo sistéma proporcional, em cada Estado, em
cada Território e no Distrito Federal.

§ 10 - O'l1úmero total de 'Deputados, bem como a representação
por Estado e pelo' Distrito Federal, será'estabelecido por lei comple
mentar, proporcionalmente à populaçãd~ procedendo-se aos ajustes
necessários, riO' ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta
Deputados. "

§ 20
- Ca~a Teriitório~legerá quatro Deputad~s .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• " •••.••••••••••••• iI •••••••• ~ ••••••

SEÇÃO VIU
Do p'roces~o Legislativo

.......................................' .
SUBSEÇÃOU

Dà'Emenda à Constituição

Art. 60 ;; A',Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: , .

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Depu..
tados ou do Senado Federàl; ,

'll

UI - de mais 'da metade das Assembléias Legislativas das unida~
des da Federaçã();<m:anif~starid~se, cada úma delas; pela maioriarela"
tiva de seus membros. ' . . . .

§ 10 - AConstituição nãctPoderá ser emendada nà vigência de
intervenção federal, de estado de.qefesa ou de estado de sítio. '

§ 2° - A'propostasérá discütida e votada emcáda Casado Con
gresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aptovada Se obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 30
- A e~enda à Constituição. será ptomulgadapelas Mesas

da Câmara dos D~putados e' do Senado Federal, com o-respectivo nú-
mero de ordem., ,

§ 40
-, Não será objeto de:deliberação a proposta de emenda ten-

dente a abolir: ,'.', "
I - a fonna federativa de Estado;
II - o voto diréto,' secreto, .~niversal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garàntias individuais.'
§ 50 - A rnátéria constante de proposta de emenda rejeitada ou

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mes-
ma sessão legislàtiva.: . ' ,

O'f •

• • • • • • • • • • ,. ••••••• I,' " " ~ " •••••••• '!' I-/,'.~ ••• ;, • ;, •••• iI ;, •••••• " •••• I';' ~ " ;, ;, " ;, •••• , " •• " ••

•••• •••• ••••••••••••••••••-••••••'••••• '.4 ••• " ••• ' I'
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DECRETO N.o 1.082 de 18 de Agosto de 1860.

Allera a Lei 11,° 387 de 19 de Agosto ds 1846, f' o Decreto n.O 842 de 19
de Setembro de 1855, sobre eleições,

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Letrislativa :

Art. 1.0 A Lei n.O 387 de Hl de Agosto de 1846, e o
Decreto n.° 8lJ.2 de 19 de Setembro de 185::> serão observados
com as seguintes altel'ações:
~ 1.0 Nenhuma provincia dará menos de dous Deputados

á Assembléa Geral.
§ 2,° As provincias do Impm'io serão divididas em dis

trictos eleitoraes de tres Deputados cada hum. Quando porém
derem só dous Ueputados, ou o numero destes n5.o fór multiplo
de tres, haverá hum ou dons districlos de dons Deputados.

§ 3.° Haverá tantos collegios eleitoraes quantas forem as
cidades e "illas do Imperio, com tanto que' nenhum deBes tenha
lllenos de vinte eleitores. ]\ias l\Iunicipi05 porém em que se
não verificar este numero, os respeetiros eleiLores formarão
collegio com os da cidade ou villa do mesmo dislricto que ficar
mais proxima, excepto quando distarem entre si mais de trinta
leg-oas por terl'a, caso em que poderá haver collegio de menos
de vinte eleitores.
~ q..o Os Deputados á Assembléu Geral serão eleitos por

maioria relativa de votos.
§ 5.° l"Uo haverá supplentes de Deputado~, á Assembléa

Geral. No caso de morte do Deputado, OPÇão por outro dis
tricto, ou perda do sen lugar por qualquer motivo, proce
der-se-hu á nova eleição no respectivo districto.
~ 6.° A eleição dos membros das Assembléas provinciaes

far-se-ha da mesma maneira que a d05 Deputados á Assem
bléa GemI, ficando revogada a disposição do parn:;rapho deza
sete do artigo primeiro do Decreto de Hl de Setembro de
1855, e distribuindo-se o numero que compele <Í cada pro
vincia, n05 termos do paragrapho tlezaseis do mesmo artigo,
pelos novos districtos, na pl'Oporçüo c.lLl numcro de Deputados
que cada hum deUes eleger.
~ 7.° As disposições dos paragraphos quarto e quinto são

extensivas aos membros das Assell1bléas Pl'Ovinciaes.
~ 8." r-Ios districtos eleitoraes, que tirerem mais de hllm Col

legio, o Governo designará para a apuração geral dos votos
a Camara Municipal da Cidade ou YiIla mais i rnportante dos
mesmos distt'ictos.

§ 9.° 05 Eleitores, de que trata o j)aragrupho doze. do ar
tigo primeiro do Decreto de 19 de ~deml:lro de 18~;), silo
unicamente os do Collegi0, que se reune na Cidade ouYilla,
cabeça do districto eleitoral, ü SUJS rUllcções lil1litão-se a assistil'

LEI ?\. 35 -DE 26 DE J.\.XEIRO DE 1892

o Vice-Pl'esHente da Republicados Estados Unidos do Bl'azil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccinno a

lei seguinte:

Fevereiro de 1997
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TITULO I

CAPITULO I

DOS ELEITORES

Art. 1.0 São eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 21
annos, já qualificados e alistados conforme lei anterior ou que se
alistarem na fórma desta lei.

§ I.° São cidadãos brazileiros:
l°, os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não

'.residindo este a serviço de sua nação ;
2°, os filhos de pae brazileiro e os illegitimos;de mãe brazileira

nascidos em paiz estrangeiro, si estabelecerem domicilio na Re
publica;

3°, os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz ao
-serviço da Republica, embora nella não venham domiciliar-se;

4°, os estrangeiros que, achando-s3 no Brazil-aJ5 de novem
bro de 1889, não declararam, dentro de seis mezes depois de ter
entrado em vigor a Constituição, o animo de conservar a nacio
nalidade de origem;

5°, os estrangeiros que possuirem bens immoveis no Brazil e
forem casados cow bruziJeira, ou tlverem filhos brazileiros, com
tanto que residam no BraziJ, sillvo si manifestarem a intenção
de não mudar de nacionalidade;

6°, QS estrangeiros por outro modo naturalisados.
§ 2.° Os direitos de cirladão brazileiro só se suspendem ou per-

dem nos casos aqui particularisados.
1.° Suspendem-se:
a) por incapacida,de physica ou moral ;
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus ef

feitos.
2.° Perdem-se :
a) por naturalisaçüo em paiz estrangeiro;
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LEI ~. 1269 - D8 15 DE :\onmnR~ DL: 1904

Reform:l a leg-islação eleitoral, e dá outras providendns

O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso :'lacionaldecretou e eu sn.ncciono

a lei s'!guinte:

CAPITt:LO I

DOS ELEITORES

Art. 1. o Nas elei.;:ões federn.cs, estadoaes e municipaes Só
mente serão admittidos a votar os cidatií'ios brazileiros, maiores
de 21 aIIDOS, que se a.listarem na fórmll. da preseute lei.

§ 1.0 São c:dallãos brazileiros:
l°, os nascidos no Brazil, ainda que de vlle eslranO'eil'o,

não residindo este a serviço de sua naç'uo; o

2°, os filhos de p::w brazileiro e os illegitimos de mãe I.Jra
zileira, nascidos em paiz estrangeiro, si estabelecerem domi
cilio na Repul.Jlica ;3" os tllhos de pae brazileiro que esti'l'"er em outro pajz a
serviço da Republicit, embora nella não venham domiciliar-se:

4., os estrangeiros que, achando-se no Bl'azil a 15 de no
vembro de 1889, nio declararam, dentro de seis mezeB, depois
tle ter entrado em vigor a Constituição, o animo ue conservar a
nacionalidade de origem;

5°, os estrangeiros que possuirem bens immoveis n.:> Btn.úl
e forem c8.l>o.dos com brazileiras, comtanto que residam no 31'uzil,
salvo si manifestarem a intenção de não mudar de na('iona
lidada'ô': os estrangeiros por outro modo naturalizados.
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PROJETO DE DECRETQ.LEGISI;.ATIVO
N! 37$, DE 1997

(Do Sr, JaquC!s Wagner)

Susta a eficácia das portarias n2s ~7/96, 88/96 • 89/96 aditadas
pelo Ministro das COIlunicaçO"s 'no, D.D.U. de 2!'>/04/96" ou,org;:lnl!o
permissões par.. exploraçll) dI)' 'Serviço de 'l'deviallo ?<'r
Assinatura vi;:l Sat6lite.

(AS COMISSOES DE CIINCIA E TECNOLOGIA" ,COHUNICAÇAO e
INFORMATICA: E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E,llEREDAÇAO (ART. 54»

o Congresso Nacional dccTcta:

Art. 1°, NOI tcmIO$ do llI'tigo 49, da Cocistituiçio FedcriI, fiCll
sustada a eficácia dll' Portarias nos 87, 88 e 89, de 1996, edi~ pelo Ministro
das ComunicaÇÕC5,'publicadas no Diário'Oficial dl!Uni~ de 2~ de abril de
1996.

Art 2~. Este DecJeto'Le~lativo Jmll'O em vigor na data de s\IlI
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Ministro das Comuniçaç(jes. Sérgio Motta, em 23104/96. baixou
três portarias outorgando pennisSões pBl'l\ e"pl~ do ScMÇIl por AssinatUra
via Satélite, respectivamente. li TVA SI~TEMA DE TELEVISÃO S/A (ponlll'Íl!
n° 87) e a GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES !,,\DA. (portlIria
n° 88), bem como permissão pBl'l\ el\ploraçl\Q do Serviço ge RlIdiodifiJsio Sonllra
poc AssÍIllllUrll via Satélite. li Rt\DIO.E TELEVISAO' BA.NDEJRANTES
LIDA. (po~~n° 89). '

Nas justificativas das~ PO\ÍlII'Ías.'o MinislfO das Cllmuniçações
alega que

"a Portaria n' 230. de, I' de outubrc de 1991. ao Secretário
Nacional de Comunicações, public:aíla no Piário Oficial da Uníão de 3, de ou\Ubro de
1991. conforme consta do subítem 5.2. estabelcc<:u que é automática a permi~ para
exploração ou execução, atnlvés de meios já autorizwos, de ~ças Iimiíado privado,
limitado de múltiplos dcstmo" de distribuiçao, de prognutll.S de llQIIS e I!e sons e
imagens e de qualquer scrviçc de caráter unidirécional(r~~ apenas) de
telecomunicações via satélite;" '

Esta aIepçio é irrelevante pBl'l\ a fundamentação jui'ldica dos atO!'
citados. posto que o referido "subitem 5.2". Portaria n° 230, de 01/10191. foi,
expressamente revogado pelo artigo 1°. Portària n° 281. de 28111195. O subitem
5.2 do Anexo li Portaria n° 23019\ estabelecia o automati~mo'nas perIIlÍSSÕCS:

"5.2 é autoniática, a permissão 'jJar& explOlllçio ou
execução atnlvés de meios já aUlOrizldos. de sel"Íços li!Ditado'privido.limitado de
múltiplos destinos. de dislribuíçio de programas de sons e de sons e imagens e de
qualquer serviço de caráter unidin:cionl1 (recepção apenas) de te\ccomuniCllÇÕCS via
satélite".

A novaredaçlio dIda pela ÍUtigo 1°, PortlIria n' 281195. ~~~
elllÍllguiu o automatismo nas pennisslles, ressalvando, ao contritrio, a
necessidade de "prévia ~&>, penni$slo Q\I autorilaçllQ do Ministério das
Cornunicações~ e, maiI do que isto. esclareteu que tais modalidades'de outorga,
deverão se dar em "çOnfonnidadé çOm li regulamentaçao vigente, plIrlI cada
serviço", vcrbis:

"A cxploraçao de $qViço de telecomunicações vi.. satélite
depende de prévia COIlCCSIiO, JlérIllisslo 0\1 autoriZllÇão do Ministério das
Comunicações. de conformidade com a ~\améntaçio vigente pca gcln scrviçc".

VI!·se, assim, que'a autoridade OlItorgante CIII S\IlI justificlIliva da
permissão oU19rgada pela fortariano 87196,'inVllCbu,disposipãQ 1!ga1 reV(lgll:.ia.'

A inconsisléncia da f\IndatnentJoção do .Ministério das
ComW1icações também se manifeslll maiS adiante nas ju$tifieativ~ para as
PonlIrias nOs. 87. 88 c 89. de 19%, onde foi invocado ounn dÍ$positivo que nfio
se aplica ao enquadramento das pretenslles das interessadas nas pem1iss~.

Assim, alega o Minístro das COlilUniéaçlies:' " ,

, 'a POrtaria n' 281. de 28 de novembro de 1995, publicada
no DiárioOficÍl\\ da tJniao-'de 29 dê novembro de 1995. conforme consta do Art. 3° e
do sct.ÍPaiágrafo 'único. estabClecc:que as entidades que estejam explorando serviços
com base np item 5.2 da portarian? 230191. aqui alterado, deverão apresentar ao
Ministério ~ Çorilunicaçilc$, no 'pra2ll de sessenta dias contados da vigência da
preícnt~ Pcinaria, li idenlificaçlo e caracteristicas gerais do serviço em operação, bem
85Jini. cópia de Acordo ou Contrato celebrado com provedor do segmento espacIal
respectivo; 'e, que o Ministério das Comunicações examinará. caso a caso. a
dlll;Umentaçio apresentada, visando aregularização das diversas situações (...)".

Cllnsiderando igualmente irrelevante para a fundamentação das três
Portarias citadl!s. Pois screferc a situações anteriores à vigência da Portaria n°
28t/95.quc o Ministério das Comunicações pretendia regularizar por ocasião da
ediçao desta Portaria.

ERas situaçõesrefcrem-se (subitem 5.2, Portaria na 230/91) à
"exploTllÇão e execução de serviços" que eram objetos de "pennissão
~ca". Eqc automatismo das pcnnissões, no entanto, com a nova redação
do~sllbitem ,5.2.Portaría nO 230/91, dada pelo artigo 1° Portaria nO 281195, foi
sUbstituido pela dependência "ilc prévia concessão, pennissão ou autorização".

" i Em!unçao desSlI,alteração no enquadramento dos serviços e na
definição dos procedimentos dos interessados em explorá-lo, a Portaria na
28119'. !lO seu artigq 3°. estabelece, verbis:

• "Art., 3'. As entidades que estejam explorando serviços
COII1~ 110 item 5.2 daPonani n' 230191. llqui alterado, deverão 2)lresentar ao
Ministério du C(lIlIunicaçõés, no prazo de sessenta dias contados da vigência da
~SCIlte Ponaria, a identiflCllçlll. e caJ'aeteristicas gerais do serviço em operação, bem
assim 'cópia ílo Acordo ou CotitÍ'ato'celebrado com o provedor do segmento espeCIal
,rcspcétivo·. '

" R.esPltC-se qqe,este artigo refere-se a "entidades que estejam
eltplOrlllldo sciviços". Nio 't! o caso da empresa beneficiada pela pennissão
IlUtorglldapcla, Po.rtaria n'871f)6, que não operava serviço de DTH, ou seja,
TelcVisãopor Assinat1Jrã via Satélite. simplesmente porque este serviço não
,t:Xlstia.Evid!ncill incqritestâv~ da inexistência deste serviço é o fato da
.public;ação pêlàPórtaria n' 23. de 31105/96, D.O.U. de 03/06/96, do Ministério
das Com\lllÍcações. lltrlvés do Secretário de Serviços de Comunicações, de uma
prI)pOStI de Norma panl li Serviço de Televisão por Assinatura via Satélite

'(DTH).. '
PlQrevCstil' 'de aparente legalidade o ato que beneficia as três

empresllli cit1ldas, o Ministério das Comunicações esclarece que efetua a
hÓntlllogaçlilJ "nos tenilosdoArt. 3' da Portaria n° 281195". O que é, sem
somb'ra de llUvida, improeédente: Senão veja-se. O "caput" do referido artigo
estabelece que "DI) prázo de sessenta dias". deveria identificar para o Ministério
ll$"ClU'llCterWiCas gerai$ dó Serviço cm operação". assim como "cópia do Acordo
011 Contrlto celebrada com o provedor do segmento espacial". Logo a seguir. o
Sei!' parágnlfo úniÓll, esclarece que " o Ministério das Comunicações examinará,
caso' a 'caso, li documentaçAq llPrescntada, visando a regularização das diversas
situações". E e0Ino o Ministério poderia regularizar a situação? O artigo 1° desta
mesma Portaria; ofCTCl:C"aresposta, ao redefinir a redação do subitem 5.2.
Portaria n° 230191,JSClarecendll que a "permissão ou autorização do Ministério
dI$ ComuniC8ÇÕC$" ~' estar' em "confonnidade com a regulamentação vigente
pari cada serviçó": Ora. não \lavendo regulamento vigente para um determinado
,serviço. nio poderiahaver pCrmisSio.

Coutatalldq-sc • iaexiltência desse regulamento. percebe-se o
porqu~ dCl '·e~.torcionlsaill" das eitações das Portarias o' 230/91 e 281195.

, O· MiaMtério, dis CDaaUDiI:IÇljCS pretendeu aClIbertar juridicamente uma
, traÍldé. càractélizadl' pélaoutorga de permissão, sem base legal, dos

dlreiteJJ d~ expIGraçiCldo ..rviçll DTB i TVA SISTEMA DE TELEVISÃO
S/A c,i GLOJlO COMUNlCi\ÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA. e à
~DJOETELEVlSÁOJ,JANDEIRANTES LTDA.

Os llfi\lIl)elllO$ ap\icam-se tanto ao Serviço de TV por Assinatura
via Satélite,. quanto li/) Serviço de Radiodifusão Sonora por Assinatura via
Satélite na mcdidll que ~ tratam de serviços sem regulamentação especifica, que
niopoderiam ser- 'objc\O de outorga. Não há fundamentação jurídica possivel
paI'a a "!I(lmo\IlPÇio" de pennisa6es que não foram outorgadas. Pesa, ainda, nos
dois" cáscIs. (). aanwante de que sllo serviços de radiodifusão, explicitamente
ressalllÍdo$ na Portaria nO 230191, e que deveriam o artigo 21, XI, da
COllStituiyiQ Fedc.ral.éoma:ÍQdação que lhe deu a Emenda Constitucional n°
08195: ' .

A confrOlltaçiO dos' dispositivos constitucionais com a realidade
rmla duas ilegalidades. A primeira diz respeito à outorga de concessão de
radiPdi~ sem lei que regUlamente o serviço. Nem mesmo a Lei nO 8.897/95
(Lei daS CllllCes!ÕCS li pCrmiullés de serviçoS públicos) poderia ser usada, haja
vista que ela ellCJuiu' do scuraíode abrangência a radiodifusão. A segunda diz
felJieito à· falia de, llt'OCCdimehto licitatório. As Portarias nOs. 87. 88 e 89, de, " .' ,"
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1996, cuidam, portanto, de atos sem fundamentação.Iegal e cuja declaração
de nulidade deve ser perseguida pelo Congresso NacIOnaL

É o que propomos, esperando o necessário apoio dos demais

parlamentares. Sala das Sessões, 15 de janerro de 1997.

7
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'iAÇÃO DE ESTLDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

................................................................................................................

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO II
DA UNIÃO

..................................................- .

Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de or-

ganizações internacionais;
11 - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que

forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permane
çam temporariamente;

................................................................................................................

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordena
ção do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão

ou permissão, os serviços de telecomunicações. nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regu
lador e outros aspectos institucionais;*

*Redação dada pela Hmenda ('nmlI1Ur..'lnnal nO ()~. de 15.1/,'\.1)5.

................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

............................................................................................................. 0.0

SEçAo 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

................................................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos inter
nacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a cele
brar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos
previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do País, quando a ausência exceder a quínze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar
o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII -fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os

Senadores, em cada legislatura, para a subseqüénte, observado o que
dispõem os arts. 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do
Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Esta
do, observado o que dispõem os arts. 150, 11, 153, m, e 153, § 2°, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em
face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de
emissoras de rádio e televisão;

XIII • escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas
da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a ativi
dades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveita

mento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras

públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

EMENDA CONSTITUCIONAL W 8, DE 1995

Altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da Cons
tituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional: -

Art. 1°, O inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

Nota: Redação inserida diretamente no texto da Constituição
Federal.

Art. 2°. É vedada a adoção de medida provisória para regula
mentar o disposto no inciso XI do art. 21 com'a redação dada por esta
emenda constitucional.

Brasília, 15 de agosto de 1995
A Mesa da Câmara dos Deputados

A Mesa do Senado Federal

LEI 8.897 DE 27 DE JUNHO DE 1994

DISPÕE SOBRE A RENEGOCIAÇÃO DAS DíVIDAS REMA·
NESCENTES DAS ENTIDADES EXTINTAS POR FORÇA DA
LEI NÚMERO 8.029. DE 12 DE ABRIL DE 1990, E DÁ OU·
TRAS PROVIDENCIAS.
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PORTARIA N9 B9, DE 23 DE ABRIL DE 1996

Art. e- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçao.

11. prestar o serviço, nos casos de emergência e evelTtos calami'tosos, sem Onus pam as enhdades
que dele necessitem:

111. cumprir as exigências de adequaçlo técníco-operaCional consideradas pelo Ministélio das
Comumcações inchspensáveiS à garantia e cumprimento das obrigações contraídas com a permlssl1o.

SÊRGIO MOTTA
IN9 0972':2 - 23-4-96 _ R$ 269,69)

Art.1o _ Fica autorizada a renegociação das dívidas remanes
centes das entidades extintas por força da Lei número 8.029, de 12 de
abril de 1990, que não tenham sido objeto .de decisão final do respec-
tivo liquidante ou inventariante, não prescntas.. . _ .

Parágrafo único. O regulamento defi~lra a compe.te~cIa para
proceder ao exame e decisão sobre a regulandade e ~xat1dao de~ses
créditos. e os requisitos necessários para os fins do dIsposto no ca
put" deste artigo.
............................................................................................................. 0.0

................................................................................................................

PORTARIA N9 B7, 03 23 DE ABRIL DE 1996

o MINiSTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso das suas atribuições legaiS. e
CONSIDERANDO Que a Portaria n- 230. de 1· de outubro de 1~1, do Seaetário Na~n'l de

Comunlcaç6es. publícada no Ol4rio Oficial da UnlAo de 3 de outubro de Hlg1. ~nf~rrn8 con~~ d~:=5d2~
estabeleceu Que ti automática a penniSSAo para exploraç.QO ou execuçAo, atrlv $ ti meIos J 8 ,

:~~~~~:~U~:~~s:~I~n:aca:e~~~~:a~:~~~:e~~Dd:~e=:~I:~~~~sS:t~e~ns e

CONSIDERANDO Que a Portaml na 281, de 28 de novembro de 1995. publjcada no Diário OfiC~~~:
UniAo de 29 de novembro de 1Q95 conforme consta do Art. 3- e do seu Parágrafo Umco. estabelece q •
entidades que estejam explornnao S~rvl{".oS com baSe no rtem 52 da Portana na 230191. aqUi.alterado. devera~
apresentar ao Mlni5t~rio das Comumcações no prazo de sessenta dias contados da vlgenela da present
Port.na. a identificação e características g~nus do serviço em opel'2ção. bem ~s.;>lm •. cópia do Acordo _~~
Contrato celebrado com o provedor do segmento espacial respectivo:. e Que o MI,nlsténo das comumcaço,
examinará. caso a caso. a documentaçAo apresentada. VI58000 a regulanzaçJo das diversas srtuaçôes. resolve.

Art. 1- Homologar. nos termos do Art. 3- da Portana n" 281195. a permlSSõ10 da lVA SiSTEMA DE
TELEVISÃO S/A. sediada na Rua do RóCio. 313, g- andar. SAo PauloJSP, regl5trnda na Junta. ComercIal do
Estado de São Paulo sob o n- 191664/Q3-5. regulannente inscnta no Cadastro Gemi d.e contn~ulntes soa o
numertl71.613.400/00D1~10. para explorara Serviço de TeJevisAo por Assmatura VI~ Satélite para dlstnbUlção de
programas de sons e imagens. com a finalidade de ser prestadO a tercelTQS, em AmMo naCional.

Art. ~ Estabelecer que o prazo de vigênci01 da outorga automatIcamente obtida pela enUCl' le. de
confomlldade com o diSpostO no Item 5.2 da Portana n- ~0I91. é de qumze anos, a contar de 25 de outubro de

1994

Art. 3- Para a eXPloraçAo do serviço, a pennissionária poderá utllizar satélnes CUjas capaadades
estejam, por este Ministério, autorizadas a serem comercializadas no B~I. com estações terrenas aSSOCiadas
devidamente licenciadas pela Secretaria de FiscallzaçAo e OutorQa/MC.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÓES. no uso das suas atribUições legaiS, e
CONSiDERANDO que a Portana n" 230. de 1- de oulubro de ,g91. do Secretano NaCIOnal de

Comumcações. publicada no DiáriO Oficial da UOll1o de 3 de outubro de 1991, conforme consta ao sumtem 5.2.
estabeleceu que é automatica a pennlssáo para exploração ou execução. atraves de melaS lá autonzaaos ae

serviçoS limitado privado, Iímriado de multipios destinos. de distribul~O de programas de sons e de sons e
imagens e de qualquer serviço de c;r.lIter uOldireClonal (recepçio apenas) de telecomuOlcações vIa satélite;

CONSIDERANDO que a Portana na 281. de 2S de novembro de 1995. publicada no Diário Ofielal da
Unlllo de 29 de novembro de 1995. conforme conma do Art. 3- e do seu Parágrafo UOlCO. estabelece que as
entidades que este!am explolllndo serviços com base no item 5.2 di Portan. na 230191, aqUi alterado. develie
apresentar ao MiOlstério das Com~mcações. no prazo de .sessenta días contados da vlgênell da presente
Portana, a identiflcaçào e caraeterísticlS; genll5 do seMÇD em operlÇllo, bem USIm. cóPia do Acorda ou COntr~lo

celebrado com o provlM1or do segmento espaCial respectivo; e que o MiniStério das Comunicações examinara
caso a caso, a documentaçio apresentada. visando a regularizaçAo das diversas srtuaçOes. resolve: .

Al1. 1- Homologlr, nos tennos do Art. 3-dl Portaria n- 281195, a pennisslo da RAOIO E TElEVISÃo
BANDEIRANTES LTOA, sediada n. Rua Radiantes, 13, Slo Pauk)lSP, registrada na Junta Comerciai do Estaco
de 810 Paulo sob o n- 35207.4Q0.C.4Q, regulannente inscn1a no Cadastro Gerll de Contribuintes sob o numem
60.SQg.239JOOO1~13, para explotar o Serviço de Radiodifusio Sonora por Assinatura via Satéli'te par.r. distnbull;;o
de programas de sons, com 8 fmaJidade de sc!' nrestada a terceiros, em l1mbito naClonal .

Art. ~ Estabelecer que O prazo de vigtncla da outorga automaticamente "btida pela entidade. de
confonnidade com o disposto no ttem 5.2 da Portaria ~ 23m1, 6 de quinze anos, a corn,lrde 12 de setembro de
1994.

Arl 3- Para a expk)raç40 do 5eMÇO, a pennissioniria poderá utilizar satélites CUjas capaCidades
estejam, por este MiniStério. autoriZadas a serem comercializadas no Brasil, com estaçOes 1t,rrenas aSSOClada~

deVIdamente liceRCIadas pela secretana de Fiscauzaçio e OutorgaIMC.

Art. ,,- A pennissAo outorgada nAo tem caráter de exclUSiVidade no que se refere à explor..c:..J ao
serviço, respei'tadas 35 caraderísticas técnicas de SiStemas pennitidos.

Art. 5- A entidade, em razão da permiS5lo automaticamente obtida se obnga a:

I. ~ar o serviço de forma continuada 11 eficiente, de modo oi atender plenamente o USUário:

Art. "'- A permlssAo outorgada nAo tem caráter de exclusMdade na que se refere â exploração do qUi deJe ne~~:ar o servk;a, 005 casos de emergtncia 11 eventos calamitoS05, sem Onus para as entídades
serviço, respeitadas as característIcas técntcas de sistemas pémltUdos.

Art. S- A entidade, em razAo da ptlfTm!SAo automaticamente obtida se Obnga 11:

prestar o serviço de forma continUlida e eficiente, de modo 8 atender plenamente o usuáno;

11/ prestar o stlMço, nos casos de emergência e eventos calsmitDSOS, sem õnus para as entidades
que dele necessitem:

111. cumprir as exigências de adequaçl10 técniCD-operacional conskferadas pelo Minf-;tério das
Comunicações indispensáveJ5 à garantia 11 cumpnmento das obrigaçOes contl1lfdas com 8 permissio.

Art. 6- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

111. cumprir 115 exig.ncils de adequaçlo ticnico-operacional conskferadas pelo Ministério da!
Comuniclçees índiSpensáveis à garantia e cumprimento das obrigações contl1lidas com a pennissl1o.

Art. e- Esta portaria entra em v;gor na data de sua pubtlcação.

sERGIO MOTTA

PORTARIA N9 230, DE 01 DE ODTUBRO DE 1991

o SECRETÁRIO NACIONAL. DE COHUNICACõES .. no uso de suas atr 1

bu I ~i«'5.. CONSIDERANOO
SÊRGIO MOTTA

a) o rap Ido de5envolvllllltn1:0 R o U50 generall::tOldo das teleco
aunical;ôe5 v,a satrlllte;

PORTARIA N9 88 t DE 23 DE ABRIL DE 1996

O MINiSTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no uso das suas utnbuiçóes legaiS. li

CONSIDERANDO que a Portaria n- 230, de 1- de outubro de 1991. do Secretário Nactonal de
Comumcaçôes. publicada no Oiârio. Oficial da Uni:io de 3 de outubro de 1Q91. conforme consta do subitem 5.2.
estabeleceu que é aU10mática a perml5SBo para explora~o ou execuçio, através de meios já autonzados. de
serviÇOS limitado pnvado. limitado ,áe mulliplOs destinos. de distribuiçAo de programas de sons e de sons e
Imagens e de qualquer sefViço de caráter unidírecional (recepção apenas) de telecomunicaçOe:. via satélite:

CONSIDERANDO que a Portaria na 281, de 28 de novembro da 1995. publicada no Diário Oficial
da União de 29 de novembro de 1995, confonne consta do Art. 3- e do seu Parágrafo ÚniCO. estabelece que as
entIdades que estejam explorando servIÇOs com base no item 5.2 da Portaria na 230191, aquI alterado, deverão
apresentar ao MiniStério das Coon,micaçôes, no prazo de' sessenta dias contados da vigênaa da presente
Portana. a identíficaçAo e caraeteristicas gemiS do serviço em operaçlo. bem aSSIm. cópia do Acordo ou
Contrato oelebrado com o provedor do segmento espacial respectívo: e que o Ministério "das Comunicações
examm~llõ~. (;asa 8 caso. a docum~aÇ41o apresentada, vls~ndo a regularizaçao das diversas Situações. resolve:

. Art. 1- Homologar•. nos termos do Art. 3-: da Portaoa n- 281/95, a perml!!i$ão da GLOBO
COMUNICAÇÕES E PARTlCIPAÇÓES LTDA. sediada na Av. AfraniO de Melo Franco. 1:35. Leblon. Rio de
Janelro/RJ. registrada na Junta ComerCIai do Estado de SAo. Paulo sob o n- 196891195-04. regularmente inserrta
no Cadastro GeroU de Contnbuintes sob o numero 27.855.757/0001-02, para explorar o Serviço de TellMsJo po.
Assmatura VIS Salélite para dístnbuiçao de programas de sons e imagens. com a finalidade de ser prestado a
terceiros. em Ambito nacional.

b) a neceSSldad~ de dispor sobnr o prOVIMento de aelos e 5E''''
VI~05 de teleco.unlcaçõe5 utilizando sat.HítRs braSileiros ou Estran
geiros .. dR aodo a se ter UM U$O I!:ConõJnlco .. on:1Rnado ~ ef'íClente da ór
b I ta dE 5õltél i tes geostac I onar I os e do Espectro de T'rl!quÉnc I i!l;

c:) que o obJetiVO prlaordial de u.,a re9ulaMentac:io do provI
Mento d« lI.elOS e serv'~05 de tEIRCOII.Unlca~6'es YliI. satélite R o :;:ate:ndl
"Rnto do interesse publico;

d) que .. de ua .odo geral. a .~lhor .an~lr;;L de ~tender o in
teresse público é através do e:stí_ulo à 1«a1 co&petili:ão no pronto 2
eT'icí«ntllr of"erecl_ltnto de aRlOS e 'SRrvlC::OS dR telecolI.unlcacõe'5 a pre
1;0. razoáveiS. R da adol;âo dR disposições flRxívei5 qUR -rAvoreca_ o au
Mento da of'~rta de capaCidade espacial ao usuáriO braslIRlro;

e) que lJ.a rt!gulaaenta~i'D 5 ••ples e desburocrati:ada consti-
tui ua Ilaportante instruacnto na consecuc:ão des!lie ob.Jet jvo; .

f') a.s con5ultas públicas rlRal í;o:adas e. conexão COM os 5lRrvt
c:os li •• tOldos t! O serYlçQ de radiodlf'usio sanora por satÉlíte .. resolve:

I - Aprovar ... Nor•• Geral para o provl.ento de aelos I! serVI
ços dR Tclecoaun Icac:õcs Vla satél i t .... conf'orlJlt cont Ida no Anexo a esta
Portaria..

Art. ~ Estabelecer que o prazo de VigênCia da outorga automaticamente obtido pela entldade. de
conformIdade com o diSPOsto no rtem 5.2 da Portana n- 230191, é de qUinze anos. a contar de 22 de dezembro de
1994.

LI - Esta Portaria entra tE. yigor na data de sua publicac::âOt
,.«yogadas as disposicõRs Ira contr"rlo.

JOEL MARCIANO RAUBER
Art. 3- Para a exploraçAo do selViço, a pennissionária poderá utilizar satélites cujas 'lp.acklades

e~eJam. por este Minísténo, autorizadas a !!lerem comercializadas no 8rl1sil, com estações terrenas assoCiadas
devtdamenle licenCiadas pela Secretana de Fiscalização e Outorga/MC.

Art, ,,- A permissão outorgada nAo tem caráter de exclusividade no Que se refere li exploraçlo do
serviço. respeitadas as caraderistlcas técnicas de sistemas permltfdos

:5.

ANEXO

USO DE HEIOS .1" AUTORIZADOS PARA EXPLORACZ:O DE SERVICOS DE TE
LECOHUNICACõES VIA SATÉLITE

Art. 5- A entidade, em razAo da permissio automaticamente obtida. se obriga a;

I. prestar a serviço de fonna continuada e eficiente. de modo a atender plenamente o usuáno:

:5.1,' "Rios. via satélite .. p.ra exploracão de servicos públ Ices dR
telecoltUnicali:ôes 50aente poderia ser providos a ....res...ue para ta"
esteja, a.utar Izada.
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5 .. 2 li: auto.át ica a perMissão pa.ra Exploracão ou eXlI:cucio. através
dE .«i05 Já autorizado!h de ~rvic;:as 1 i.itado privado. llaitada de
M.,UtlPlos da.tinos, de distribuição de prograaas de sons li: dt~ sons e
iaagens E de qualquer serviço de carata,. unidiracíonal (recEPção ape
na.. ) de tclcCOMunicacõe5 via satélitR.

5.2.1 Ai cnt Idade que. ut il iz.ando •• ios Já autorizados de óutra. pr.
tenda of'creccr slIrr"'viços licitados pr'vados a tttrcRtros, deverá previa
.ente inf'ar••,. sobre is.o a 5NC.. juntando cópia autenticada dos atos
c:onst itut Ivos da cnt idade. c suas altaracões. dcvida-.rntc rRSi.trados
na repart I cão cOlaPctcntlE.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N9 281, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUMICAÇ6zs, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II da
Constituição, e considerando o disposto no art. 4S da Lei n2 4.117, de
27 de agosto de 1962, resolve:

Art. 12 Dar nova redação ao item 5.2 e subitem 5.2.2 da
Portaria n2 230, de 10 de outubro de 1991, na forma que segue:

5.2 A exploração de serviço de telecomunicações via satélite
depende de prévia concessão, permissão ou autorização do Ministério
das Comunicações, de conformidade com a regulamentaçlo vigente para
cada serviço.

S. 2.2 O Ministério das Comunicações determinar! os casos em
que será adotado procedimento simplificado para a pemlss.!o ou
autorização para exploração de serviço de telecomunicações via
satélite.

Art. 22 Revogar, em conseqüência, o subitem 5.2.1 e o item
5.4 da Portaria n2 230/91-

Art. 32 As entidades que estejam explorando serviços com
base no item 5.2 da Portaria nO 230/91, aqui alterado, deverão
apresen'ear ao Ministério das comunicações, no prazo de sessenta dias
contados da vigência da presente Portaria, a identificaçlo e
características gerais do serviço em operação, bem assim, cópia do
Acordo ou Contrato celebrado com o provedor do segmento espacial
respectivo.

Parágrafo 'Onico. O Ministério das Comunicações ex_inar',
caso a caso, a documentação apresentada,. visando a regularização das
diversas situações.

Art. 40 Esta Portaria entra em. vigor na data de sua
publicação.

S~RGIO MOTTA

PORThRIA ~9 ;:3, DE 31 DE MAIO DE 1996

o SECRETÁRIO DE BERVIÇOS DECOMUNICAÇÓES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAçOeS.
no USO das allibtlk;6es que IIHt foram delOlled" pela Portarta-MC n' 31a da 2ll da maio de lli1l4. publicada no
Dario OfICiIl de 27 subsequente, li

CONSIDERANDO as modificaç6es geraIs no processo da 0Ul0f'0.l de serviços de telecomuniclç6es
estabeMtddas pekJ Regulamento de Outorga de Concess6o ou Permtss&o pmI Exp6oraçAo de SttviÇOl de
Te~tM11Caç6e5em Base Comeraa', aprovado pelO Decreto ri'171Si1,~ 28 de novembrO dtlG05;

CONSIDERANDO as a1teraç6ao das disposiç6ao do fiam 5.2 da NGT.(lQ1iIll1. apnlYada pela Portarta
n'=1. procedidas pala Poltaria n' 21111i5; e

CONSIDERANDO ainda a necessidade da ostabo_ a ragulamOntae;Io de ......i4;os que tanll&m
como objetivo. dlstrtbutÇlo~~ de teJeviSlo para o tamtório brasüeiro utitlundo ut'lites geoestac:ioninos.
resolva:

M. 1'. SUbmelor • consuIIa pública a propoota da norma do Salviço de Te_ por_ra
via sat'lita, constante do anexo I esta Porta0..

M. t' _OS COI11Oflljrioo davam ..J- e fundaman1edoo. bem - ac:on1llO!"'edOS de
textos aHemltivos ou subltituUvos quando envolver modiftc8çlo, pMCIll ou lotai, de quuqUftl' dosd~
ou, ainda, de sug,",6es de novas disposiçOes 010 constantesdi propoItI.

Art..... Os _ deverio ser e~inll_. dan1to do lftZO da 30 (llfnta) dias • _ da
_ da publlcaçlo desta Po<t.a.... ao _ da SoNiÇOa da CorrMliCaç6aa. no uguinIe andaraÇO;

MInist'riodasComllfllcaç6as
~ad8 doS Mil1i!l6ri05, Bloco ~. Ed. Anexo
:t' andllt-Sol.a302L
700«-000 _Btasllia - DF
Fax: (1llI1) 223-3;18

Art. 411• EstIi Portaria enlI'I em vigor nl data de SUl pubücaçlo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 376, DE 1997

(Do Sr. Fernando Gabeira)

Dispõe sobre a realização de plebiscito para a críaç!o do
Território Federal de Fernando de Noronha e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Fica o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Pernambuco autorizado a realizar, no prazo de 06 (seis) meses a panir da publicação deste
Decreto Legislativo. plebiscito junto aos eleitores residentes nas ilhas que compõem o

arquipélago de Fernando de Noronha, sobre a criação do Territ6rio Federal de Fernando

de Noronha, a partir do desmembramento deste arquipélago do Estado de Pernambuco.

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, sobre a organização, a realização.

a apuração e a fiscalização do plebiscito, bem como sobre a proclamação de seus
resultados.

Art. 3° Proclamado o resultado do plebiscito, e no caso de

manifestação favorável, projeto de lei complementar será apresentado em. uma das Casas'

do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 18 da Constituição Federal,

determinando a oitiva da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, a qual disporá

de 03 (três) meses, contados a panir da publicação do ato, para proceder á audiência de

seus membros sobre a medida.

§ 1° Deliberada a matéria, a Assembléia Legislativa do Estado

de Pernambuco panicipará o resultado ao Congresso Nacional, no pra70 de 03 (três) dias

úteis, para fins de cumprimento do que estabelece o inciso VI do art. 48 da Constituição

Federal.

§ 2° Não procedida á deliberação pela Assembléia Legislativa, ou

não ultimada a comunicação do resultado nos prazos estabelecidos, o Congresso Nacional

considerará atendidas as exigências constitucionais.

Art. 4° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O arquipélago de Fernando de Noronha, formado no topo de uma

montanha vulcânica submarina de cerca de 4 km de altura, é um dos mais exuberantes

paraísos ecol6gicos brasileiros. Os seus 18,4 km' de terras não submersas dividem-se em

19 ilhas, sendo que s6 a maior delas, Fernando de Noronha, é habitada. Sua população

correspondia, em 1994, segundo a Fundação lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística

- mGE. a 1.749 habitantes.

O arquipélago é sede do Parque Nacional Marinho de Fernando de

Noronha, criado pelo Decreto n° 96.693, de 14 de setembro de 1988. Com seus 112.700

km',.() parque ocupa 60% da ilha principal, todas as outras ilhas e mais uma determinada

faixa de mar circundanre.

Situado a 345 km do litoral do Rio Grande do Norte, esse

santuário ecológico tem no turismo a base de sua economia. Tamanha é a importância de

sua preservação que é vedado o acesso de turistas a algumas áreas. Estas, só podem ser

visitadas por pesquisadores e funcionários do Instítuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - mAMA.

Até outubro de 1988, o arquipélago foi Território Federal. A

partir de então, teve sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco, nos termos do art.

15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa mudança coincidiu, porém,

com o periodo de agravamento da crise fiscal e financeira que se abateu praticamente

sobre todos os Estados da Federação, levando alguns deles até mesmo à insolvência.

Pernambuco, como se sabe, não ficou à margem dessa crise, e as

conseqüências dai advindas fazem-se sentir, entre outras coisas, no abandono a que foi

relegado Fernando de Noronha. Isso tem sido motivo de queixa não só por pane dos

ilhéus, como tambem dos turistas que visitam a área.
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Ora, grande parte do território do arquipélago já se encontra sob a

tutela do Governo Federal, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que administra o Parque Nacional Marinho de

Fernando de Noronha (Decreto nO 96.693, de 14 de setembro de 1988). Nesse caso, O

mais coerente seria o próprio Governo Federal voltar a assumir a administração de todo O

arquipélago, no sentido de garantir a preservação do patrimônio natural e cultural da

região, integralmenre. É, portanto, com esse propósito, que submetemos á apreciação dos

nobres Pares a presente proposição, na certeza de poder contar com seu apoio irrestrito.

".1.
Sala das Sessões, em ':X>-a1f'~'" de 1997.

'j;"""".J .:::.Átll~
Deputado Fernando Oabeira

"LEGISI:AÇÃO CITADA A:"IEXADA PJ;:LA
COORDENAÇAO DE ESn;DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

TíTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa

Art.18 - A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Fede
ral e osMunicípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1°- Brasília é a Capital Federal.
§ 2° - Os Terrítórios Federais integram a União, e sua criação,

transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.

§ 3° - Os Estados podem incorporar-se entre si. subdividir-se
oudesmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Esta
dos ou Territórios Federais, mediante aprovação da população direta
mente ínteressada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por
lei complementar.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO)
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, não exigida esta para o especificado
nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de com
oetência da União. esoecialmente sobre:

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de cur
so forçado;

111 - fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais
de desenvolvimento;

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo
e bens do domínio da União:

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de
áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assem
bléias legislativas;

................................................................................................................

................................................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÓES CO;-';STITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

•••••••••• u .

Art. 15 - Fica extinto o Território Federal de Fernando de No
ronha,sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco.
................................................................................................................
.................................................................................................................

DECRETO 96.693 DE 14 SETEMBRO DE 1988

CRIA o PARQUE NACIONAL lvlARlNHO DE FERNAN
DO DE NORONHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica criado no Território Federal de Fernando de No
ronha, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, com o
objetivo de proteger amostra representativa dos ecossistemas mari
nhos e terrestres do arquipélago, assegurando a preservação de sua
fauna, flora e demais recursos naturais, proporcionando oportunidades
controladas para visitação, educação e pesquisa científica e contribu
indo para a proteção de sítios e estruturas de interesse histórico-cultu
ral porventura existentes na área.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 117, DE 1997
(Do Sr. Ronaldo Perirn)

Proibe a realização de convenções partidárias no plenário da
Câmara dos Deputados.

[DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO § 1º DO ART. 216 DD RICD,
ENCAMINHE-SE A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO E
A MESA.)

A CÂMARA DOS DEPUTADOS RESOLVE:

Art. 1°. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

aprovado pela Resolução n° 17, de 21 de setembro de 1989. passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5° ao art. 17:

Art. 17 .

§ 5°. É proibido ceder o plenário da Casa para a

realização de convenção partidária."

1 - sistema tributário, arrecadação e distribuíção de
rendas; publicação.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
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Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICACÃO

Deve-se preservar a majestade do Poder Legislativo. Dentre

os seus inúmeros símbolos, destaca-se o plenário da Cárnara dos Deputados,

recinto onde são tomadas significativas decisões para a vida de todo o Pais.

Este projeto busca, exatamente. resguardar o Plenário

"ULYSSES GUIMARÃES" de atos que desvirtuem sua finalidade.

Houve época no inicio de Brasilia em que a nova Capital

não possuia espaço fisico adequado para abrigar grande número de pessoas.

Assim, em caráter excepcional, foram permitidas as cerimônias de colação de

grau. a realização de simpósios e seminários culturais e cientificos, bem como as

convenções nacionais dos Partidos Políticos. todas levados a efeito no plenário

da Cárnara.

Ocorre que. com o tempo. as demais solenidades acabaram

encontrando o seu lugar próprio. E permaneceram apenas as convenções

partidárias. de caráter nacional.

Entendo que. no momento atual. mesmo essas convenções

não devem mais ser realizadas no plenário. Exístem outros locais. no próprio

Parlamento: Auditório Nercu Ramos. na Cárnara ou Auditório Petrônio Portela

no Senado Federal. E. conforme· as circunstáncias ou o número previsto de

participantes. há em Brasília outros locais adequados. como o Centro de

Convenções ou o Cinema Brasília, para citar apenas dois.

Em favor da minha tese, desejo ressaltar ainda o fato de que,

nas convenções, sempre existe a possibilidade de um encontro menos civilizado

entre facções opostas, da mesma agremiação partidária, do que têm resultado

quebra de cadeiras, estrago nos tapetes, inutilização de equipamentos para

votação eletrônica, etc.

O Plenário da Cárnara dos Deputados merece maior respeito

e uma profunda reverência. por parte de todos nós. Por esta razão, espero

merecer dos nobres colegas o necessário apoio para que este projeto seja

transformado em norma legal.

Sala das Seções, em

,d' -/
Depuiad;:~6."IALDOPERIM

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEJliAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLCÇÃO 1\0 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÃI\.1ARA DOS DEPUTADOS

Título II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capitulo I
DA MESA

Seção Jl
Da Presidência

Art. 16. O Presidente é o representante da Câmara quando
ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da
sua ordem, nos termos deste regimento.

Parágrafo IÍnico. O cargo de Presidente é privativo de
brasileiro nato.

Art. 17. São atribuições do Presidente. além das que estão
expressas neste regimento ou decorram da natureza de suas funções e
prerrogativas:

§ 3° O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua
cadeira, fazer ao Plenário comunicação de interesse da Câmara ou do

País.
§ 4° O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes

competência que lhe seja própria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 119, DE 1997
(Do Sr. Ivan Valente e Outros)

Institui ComissãO Parlamentar de.lnquérito com a finalidade de
investigar o funcionamento e o envolvimento ~e membros do Podar
Público nos esquemas de venda de concess3o. de. rãdios.

(AS COMISSõES DE CIENCIA E TECN040GIA, COMUNICAÇãO E
INFORMÁTICA; E DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO)

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. t o Fica ínstituide li Comissão Parlamentar de
Inquérito, solicitada pelo requerimento It997, destinnda a investigar a
OCOITêncill de funcionamento de esquemas de vende criminosa de conccllSão
de rádios e o envolvimento de membros do Poder Público nessa atividade

illcilll.

Art. 2° A Comissão será constituída por I5 (quinze)
membros e igual número de suplentes, cem pmzo de 1&0 (centro e oitenta)
dias, prorrogável lllr à metade, p= II conclusão dos seus trabalhos.

Art. 3° Os recursos administrntivo& c o B.SSeS!loramento
necessários ao funcionamentO da Comissão serão providos pelo
Departamento de Comissões e pela Assessoria Legislaúva, respectivamente.

Art. 4° As despesas decorrenteS do funCIOnamento da
Comissão de que tIata esta resolução com::rão por conta de recursos do
Orçamento da Câmlll"ll dos Deputados.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua,
publicação.
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ruSTIFICAÇr\O

o jornal "Polha de São Paulo''. edição de 20.12.96, sob o títUlo
principal "Esquema negocia concessão de rádios", estampa grave denúncia de
existência de ativas associações criminosas, com o envolvimento de
representantes do Poder Público, para vender concessões de rádios FM por
preços que variam de R$ 50 mil a R$ ] 50 miL

O jornal reproduz gravação de contatos com cinco pessoas
supostamente envolvidas com um desses esquemas, entre os quais um
membro desta Casa.

Com desenvoltura, nas mencionadas gravações. os elementos
C<)ntaetados dizem comandar uma equipe de engenheiros com acesso no
ministério" que realizam estudos de viabilidade técnica paro instalação de
estações de rádio. Propagam. inclusive, com grande facilidade, terem irrestrito
acesso ao Ministério das Comunicações. Uma lobista, que diz ser Chefe de
Gabinete de um deputado, afiança que esse esquema tem várias conexões:
"começa no protocolo, vai à parte técnica, jurídica., à chefia de gabinete, ao
secretário de outorga e ao minimo". Ante a incredulidade do interlocutor
sobre a eventual participação do ministro, ela esclarece que "ele tem
participação. N!o exatamente nossas coisas, mas nas outras que a nossa
equipe faz, entende? São coisas bem maiores. Daí, é bem maior",

O ministro já negou peremptoriamente tais denúncias. Ele
sublinha, inclusive, a incontornável necessidade de que os fatos sejam
cabalmente investigados e esclarecidos.

Nas referidas gravaçóes, o parlamentar responsável pela
fimcionárid. chega a convidar os; repán.eres, então disfarçados de pastores
evangélicos interessados no "neg(>cio", para comparecer ao gabinete 'depois
do dia 6 de janeiro. Ele diz: "chamo a Beatriz aqui e a gente llgiliza tudo para
você. Sem problema nenhum".

Segundo a "Folha de São Paulo", o esquema funciona assim:
"1) Há operadores espalhados 'pelo país. Eles oferecem concessões
principalmente a proprietários de rádios do interior e a igrejas
evangélicas;
2) Como atrativo, asseguram a obtenção antecipada da concessão.
3) No caso do esquema relatado, à medida que a8 pessoas são fisgadas
pelos operadores, elas são encaminhadas para Brasília. Têm encontro
pessoal com a assessora do parlamentar e, eventualmente, com o
próprio deputado;

4) Feitos todos os acertos, as par'.es S1Isínmn um ccntrato (cuja cópia o
jornal estampa em facsimilc). O lobista compromete-se a entregar a
concessão. O comprador paga metade no ato da assinarura do contrato e
o resto depois que o ministério liberar a rádio,"

Estamos portanto, diante de fatos da maior gravidade. Fatos que
impõem a este poder o dever de apurar cabalmente os fatos e csclarecê-Ios à
sociedade. Isto deve ser feito em nome do interesse público, em defesa deste
parlamento, e em nome da democracia e transparência na concessão dos
meios de comunicação de massa..

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo seu processo
investigativo, de caráter público e transparente, parecc-nos o meio mais
adequado de buscar o esci~jmento cabal destas questões. Por essas razões

Fevereiro de 1997
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-
tomamos 8. iniciativa de propã-Ia. por meio do presente projeto de resolução,
solicitando o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.

", .' I'

Sala das Sessões, ~~"dC',:S·~'c:':.c ". de 1997

(y-,J;(;.
Deputado Ivan Valente

Assinaturas Confirmadas

PEDRINHO ABRAO
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PRISCO VIANA
RENAN KURTZ
RICARDO GOMYDE
RICARDO IZAR
RITA CAMATA •
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO VALADAO

SANDRA STARLING
SERAFIM VENZON
SERGIO AROUCA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA

SERGIO MIRANDA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILViO ABREU
SOCORRO GOMES
TELMA DE SOUZA
TETE BEZERRA
TILDEN SANTIAGO
TUGA ANGERAMI
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA

VALDECIOLIVEIRA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDIR COLATIO
VALDOMIRO MEGER
VANIO DOS SANTOS
VICENTE CASCIONE
WALDOMIRO FIORAVANTE

WALTER PINHEIRO
WfGBERTO TARTUCE
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE

Assinaturas que Não Conferem
COLBERT MARTINS
GENESIO BERNARDINO

LUIZ GUSHIKEN
NEDSON MICHELETI
OSWALDO SOLER

REGINA LINO
SALOMAO CRUZ
WILSON BRAGA

WILSON CAMPOS

LUCIANO PIZZATIO

LUCIANO ZICA

LUIS BARBOSA
LUIZ ALBERTO

LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZ MAINARDI
MALULY NETIO
MARCELO BARBIERI

MARCELO DEDA
MARCIa R:2INALDO MOREIRA
MARIA DA CONCEICAO TAVARES

MARIA LAURA

MARIO DE OLIVEIRA
MARTA SUPLICY
MATHEUS SCHMIDT
MAURICIO REQUIAO
MIGUEL ROSSETIO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA
MOACYR ANDRADE
MOISES BENNESBY

MOISES LIPNIK
NAIR XAVIER LOBO
NEIVA MOREIRA
NELSON MARQUEZELLI

NILMARIO MIRANDA
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA

ODACIR KLEIN
ODELMOLEAO
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI

PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BERNARDO

PAULO CORDEIRO
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO NASCIMENTO

PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA

FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA

FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
GERALDO PASTANA
GERVASIO OLIVEIRA

GILNEY VIANA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA

HAROLDO LIMA
HAROLDO SABOIA

HELIO BICUDO
HELIO ROSAS
HUMBERTO COSTA
IBRAHIM ABI-ACKEL

INACfO ARRUDA
IVANDRO CUNHA LIMA

IVO MAINARDI

JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELlI
JAIR SOARES
JANDIRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JARBAS LIMA
JOANADARC
JOAOCOSER
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAOPAULO

JOAO PIZZOLATII
JOAO THOME ME5TRINHO

JOFRAN FREJAT
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE AUGUSTO
JOSE COIMBRA
JOSE DA PAIXAO
JOSE DE ABREU
JOSEEGYDIO
JOSE GENOINO

JOSE MACHADO
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE PIMENTEL

JOSEPINOTII
KOYU IHA
lIMANETIO

LINP.BERG. FARIAS- _.

ABELARDO LUPION
ADAOPRETTO
ADELSON RIBEIRO
ADYLSON MOTTA
AGNELO QUEIROZ
AIRTONDIPP
ALCIDES MODESTO

ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO

ALMINO AFFONSO

ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ARLINDO CHINAGLlA
ARLINDO VARGAS

ARNALDO FARIA DE SA
AUGUSTO CARVALHO

AUGUSTO FARIAS
BENEDITO DOMINGOS
CARLOS CARDINAL

CARLOS SANTANA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS

CLAUDIO CHAVES
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO

CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DERCIOKNOP
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI

EDINHOBEZ
EDSON SILVA
EDUARDO JORGE
ELCIONE BARBALHO

ELIAS MURAD
ENIOBACCI
ERALDO TRINDADE

ESTHER GROSSI
EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JUNIOR
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio nO 08 196
Brasília, 28 de janeiro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

Fevereiro de 1997

Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de Resolução, do
Senl)or Ivan Valente e outros, que "Institui Comissão Parlamentar de Inquérito com

a finalidade de investigar o funcionamento e o envolvimento de membros do
Poder Público nos esquemas de venda de concessão de rádios", contém número
suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

177 assinaturas confirmadas; e
009 assinaturas que não conferem.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N° 2.561, DE 1996
(Da Sra. Zulaiê Cobra)

Altera a redação do art. 222 do Decreto-Lei nQ 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO ART. 24, 11)
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o Congresso Nacional decreta:

Ar!. l' - O ar!. 212, do Decreto-lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 
Código de Processo Penal~ passa a vigorar com a sebJUinte redação:

"Art. 212 - A testemunha que morar fora da jurisdição do JUIZ seni
inquirida pelo JUIZ do lugar da residência. ex:pedmdo~se para esse fim.
carta precatória. com prazo razoável. Intimadas as partes. da expedição
e da data da reallzação da audlêncJa, no Juizo deprecado.

Parãgrafo único - A expe~ição da precatóna não suspendera a
Instrução cnmmaLn

Art. 2° - Fica supnmido o parágrafo 2°,

"Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

,JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de Jeí visa assegurar o exercicia da ampla defesa
previsto no artlgo 5°, inciso LV, da Constituição Federal.

Em face dos tennos em que esta expresso o artigo 12:2. do CPP. nossos
tnbuna.s vêm sustentando que basta a intimação da expedição da precatória, devendo os
Interessados acompanharem o seu andamento. nos locaiS onde os mesmos forem
encaminhados.

O tal entendimento chega mesmo a ser contraditório, pOIS não se
concebe que as panes sejam mtlmadas da realização dos atos processuaIs realizados nas
comarcas por onde tem andamento o feito e não o sejam quando aqueles ato!'i ocorrem tm
locais distantes. mclusive. em outros Estados da federação.

EspecIticamente. no Estado de São Paulo, não são poucas as
reclamações de advogados contra o procedimento de multos Cartónos de Comarcas do
rnterior. cUJos funcionarias. im'Deando ordens expressas dos respectIvos Juizes. simplesmente
negam-se a prestar qualquer mfonnaçào a cerca do andamento de precatónas. Nestas
condições. são os advogados de defesa ou assistentes do Mínisteno Publico. obnuados a se
deslocarem para comarcas longmquas. para se mteIrarem do andamento das canas
precatonas.

Em face do disposto no artIgo 5°. inciso LV da CF, impossivd
deixar-se de mtlmar a defesa. da realização do ato processual Importante para a apuração da
verdade.

Em consonância com o mesmo dispositivo constltucional. maceltáveJ.
també~. o Juiz sentenciar sem que sejam as partes ouvIdas sobre a prova onunda da carta
precatona.

Assim. o projeto ora apresentado objetiva corrigIr a aistorção hoje
vigente. na Instrução cnmmal.

Art. 50 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. à
liberdade. à igualdade, à segurança e à propriedade. nos ter
mos seguintes:
r- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. nos
termos desta Constituição:

LIV -ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal:
LV ·aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. e
aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa. com os meios
e recursos '1 ela inerentes;
..........................................................................................
..........................................................................................

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI 3689 DE 0311 011941
DOU 13 E 24/10/1941.

LIVRO I
- Do Processo em Geral

TÍTULO VII
- Da Prova

CAPÍTULO VI
- Das Testemunhas

"LEGISL.\ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'<AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLUIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Sala das Sessões. 19 de novembro de 96

~r obra

/
~{)I

J;,.
ART.222 - A testemunha que morar fora da jurisdição do
juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência. expe
dindo-se. para esse fim. carta precatória. com prazo razoável.
intimadas as partes,

§ I - A Expedição da precatória não suspenderá a instrução
criminal.

§ 2 - Findo o prazo marcado. poderá realizar-se o julga
mento. mas. a todo tempo, a precatória. uma vez devolvida,
será junta aos autos.

PROJETO DE LEI N~ 2.664, DE 1996
(Do Sr. Robério Araújo)

TÍTULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIASFUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Altera a lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre
crimes hediondos.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O § 2° do art. 2° da lei nO 8.072/90 passa a

vigorar com a seguinte redação:

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LEI N° 5.869 DE I 1 DE JANEIRO DE ]973

Institui o Cócltgo de Processo Ci,,1I

, Art. 2° , .

§ 2°. Em caso de sentença condenatória, o réu não

poderá apelar sem recolher-se à prisão."

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 4°. Revogam-se as-disposições em contrário.

LIVRO 11
Do Processo de Execução

TíTULOl
Da Execução em Geral

CAPÍTULO IV
Da Responsabilidade Patrimonial

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei ora apresentado tem por objetivo

suprimir da lei de cnrnes hediondos a possibilidade do réu apelar em

liberdade.

Art. 594 - O credor.-que estiver, por direito de retenção. na pos
se de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover a execução
sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em
seu poder.

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS,
NOS TERMOS DO ART.5, INCISO XLlII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N° 8.072 DE 25 DE JULHO DE 1990

Art. 2° - Os crimes hediondos, a prática da tortura: o tráfico ilíci·
to de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;
" - fiança e liberdade provisória.
§ 1° • A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inte-

gralmente em regime fechádo. .
§ 2° - Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá funda,

mentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
§ 3° - A prisão temporária. sobre a qual dispõe a Lei número

7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo,
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso
de extrema e comprovada necessidade.

sm....""""='~" I"'.

DeputadoR~~ ARAÚJO

Entre nós. antigamente. a regra era a de interpor apelação

de sentença condenatória apenas após recolher-se à prisão. Posterionnente,

com a edição da lei n~ 5.941/73, mais conhecida como Lei Fleury, foi

acrescentado ao art. 594 do Código de Processo Penal uma exceção à lei,

desde que o condenado fosse primário e de bons antecedentes.
Todavia, nos chamados --- crimes" hediondos-o tal .---- ,..,",.,.,,:.:, :.:::'-", ::..~:..: ..

possibilidade não deveria existir. Tanto é assim que o art. 2° da Lei de Crimes

Hediondos considera tais crimes insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança

e liberdade provisória detenninando ainda que em caso de sentença

condenatória o juiz deverá decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar

em liberdade ou não.

A alteração que propomos é justamente a de que não hl!ia

a possibilidade de apelação sem recolhimento á prisão, pois muitos penalistas

consideram que a faculdade condedida pela lei torna-se um direito subjetivo

público do réu. O que ocorre, na prática, é que quase todos os criminosos

acabam apelando em liberdade e, com a morosidade da Justiça, acaba por

haver ainda a prescrição. LEI N° 5.941 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1973
Altera Os artIgos 408. 474. 594 li 596. do Decreto-lei nP 3.689. de 3 de ou-

Tal proposição, portanto, é amplamente justificável pela tubro de 1941 - Código de Processo Penal.

natureza dos crimes de que trata a lei de crimes hediondos. O Presidente da Republica
F~ saber--q1;!e-<l ~_Nacjonal decreta e· eu sanciono a seguinte

Por tais motivos, conto com a colaboração dos nobres Lei: -
_ . . Art. l° Os artigos 408, 474, 594 e 596. do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de

Pares para a conversa0 deste projeto em leI. outubro de 1.ll41 - C6digo de Processo Penal, passam a vigorar com a se
i"'mte redaçao:

"Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de
indicios de que o réu seja o seu autor, pronunCIa-la-á, dando os
motivos do seu convencimento.

§ l° Na sentença de pronuncia o juiz declarará o dispositivo
legal em cuja sa.nção julgar incurso o réu. mandará lançar-lhe o
nome no rol dos culpados, recomenda-la-á na prisão em que se
achar, ou expedirá as ordens necessárias para sua captura.

§ 2° Se o reu for primário e de bons antecedentes, poderá o juiz
deixar de decretar-lhe a prisão ou revogá-la, caso já se encontre
preso.
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§ 3° Se o crime for afiançável, será, desde logo, arbitrado o va
lor da fiança, que constará do mandado de prisão.

§ 4° O juiz não ficará adstrito à classificação do crime, feita na
queixa ou denúncIa, embora fique o réu sujeito à pena mais grave,
atendido, se for o caso, o disposto no artigo 410 e seu parágrafo.

§ 5° Se dos autos constarem elementos de culpabilidade de ou
tros individuos não compreendidos na queixa ou. na denúncia, o·
juiz, ao proferir a decisão de pronúncia ou impronúncia. ordenará
que os autos voltem ao Ministério Público, para aditamento da peça.
inicial do processo e demais dili/;ências do sumário.

Art. 474. O tempo destinado à acusação e à defesa será de dual:>
horas para cada um, e de meia hora a réplica e outro tanto para.
a tréplica.

§ 1'" Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor,
combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de en
tendimento, será marcado pelo juiz por forma que não sejam ex
cedidos os prazos fixados neste artigo.

§ 2° Havendo mais de um réu, o tempo para a acusação e para
a defesa será, em relação a todos, acrescido de uma hora e elevado
ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no pará
grafo anterior.

Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, 0\1
prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes. aSSIm
reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de
que se livre solto.

Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que
o réu seja posto imediatamente em liberdade.

Parágrafo único. A apelação náo suspenderá a execução da me
dida de segurança aplicada provisoriamente".

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados
tlS artigos 9° e 10, da Lei n° 263, de 23 de fevereiro de 1948, e as disPOSI
·ções em contrário.

Brasília, 22 de novembro de 19'12: 152.9 da Independência e 85.9 da
República,

Emuo .G. MÉDICI
AlJredo Buza%d

PROJETO DE LEI N! 2.671, DE 1996
(Do Sr. TJ,lga Angerami)

Altera dispositivos da Lei n 2 8.009, de 29 de março de 1990, que
"Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família".

(APENSE-SE AO PROJETO DE:LEI N2 1.622, DE 1996)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° A Lei nO 8.009, de 29 de março de 1990, passa a viger com

as seguintes alterações:
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I. o art. 1· passa a viger com a seguinte redação:

" Art. 1° O imóvel residencial próprio do casai, ou da entidade
famiiiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de

divida ClVii, comercial. flllClli ou de outra natur&a, contl1liGa pe!M

cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus PrDl'rielJllíllfo e
nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

§ 1° - A imP,llnhorabilidade compreende o imÓl/lll sobra o qwI ..

assentam a construção. as plantações. as btInfftGriM de

qualquer natureza e to<los os equipamentos. inclusiva lIlS ..~

profissional. ou móveis que guamecem a casa, dMIIe qwe

quitados.

§ 2" - A Impenhorabilidade durará enquanto '"- OS

cOnjuges e até que ')s filhos completem sua maioridade:

n. O art. 3° passa a vlger com a seguinte redaçãc>:

" Art. 3° A impenhorabílidade é oponivei em q.
processo de execução civii. fiscal ou de outra nlllUtWa,

salvo se movido:

I - pelo titular do crédito decorrente do financiamento

destinado li construção ou li aquisição do im,;vet. no
limite dos créditos e acresdmos constituidos em funçiO

do respectivo coirtrato;

11- pelo credor de pensão alimenticia;

111- para cobrança de impostos, predial ou terrilOOlll,

taxas e contribuições devidas em função do ímével

famtliar,

IV- para execuçllo de hipoteca sobre O imbvel ol..ado

como garartlia real peio ca~ ou pelae~ade tamiIílIr;

V- por ter sido adquirido com produto de crime ClU 1*11

execução de sentença penal condelllllória e

ressarcimento, indenização ou perdimento do bens;

VI- para execução de créditos trab81histas e

previdenciàrios;

VII- por terem os equipamentos de uso proliesionlllli*l

adquiridos mediante alienação liduciària.

ID. É acrescentando O seguinte art. 7"- , devendo p.-d....

se li devida renumeração dos arts. 7" e 8" exiStentes:

"Ar!. 7" A impenhorabilidade do imóvel próprio elo eMlII

ou da entidade familiar deverá conmr de -ua
pública transcnta no "'Ilistro de imóveis ep~ ntI

imprensa locai e, na falta desta, na da Captai llo

Estado.

Paràgrafo único- A impenhorabilidade não se ostande às

dividas contraidas antes da transação no R~ ..

imóveis. OI

Art.:/." Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contràrio.

Justificação

O presente Projeto de Lei foi originalmente apresentado, pelo mesmo autor. na

49' Legislatura tendo recebido parecer favorável com substitutivo do reIalor na CamiHio

de Seguridade Social e Família. Deputado Euler Ribeiro.

Tal parecer não foi. contudo, apreciado até o encerramento da IegiIlatIlra.

resultando arquivamento nos termos do artigo 105 do Regimento Interno.

No momento em que o Projeto é reapresentado, o autor mantém o espírito da

~ inilliaI, qual aeja. garartlir a execução dos créditos trabalhistas e previdenciàrios

~onada pela edição da Lei n° 8.009. de 29 de março de 1990, que não pem'tte a

pen;aorabilidade do imóvei destinado a constituir-se em bem de familia.

ÁVl ~rlIr lIarartlir o bem de família. a menCIOnada Lei promove, entretanto,

*- injllaliÇa. Nilo pIlrece juato que se garanta os bens do empregador e sonegador

elll detrim_ elos direitos do trabalhador que por longos anos se dedicou em

~~ar. com seu trabalho, sua dedicação, seu esforço e seu desgaste físico e

~.~ dcl~ e elo património do empresário.

C~ trabelhil1a. tem caràter alimentar e não podem ser relegados por ocasião

•• sua. elligiJncias. Se alguém tem que Ser garantido, deve ser o empregado que não

~ para a lnaolvincia do empregador.

Da lTlHITla forma, deve ser dada atenção especial aos créditos previdenciários,

peie eles revertem em favor dos trabalhadores e seus dependentes e, também, do

~o"oderP"úblicc, Niio é justo que a Lei proteja o mau administrador e o sonegador

de contrilluiç(les previdenciárias , muitas vezes descontadas dos salários dos

en'lt'NC.... EMa dilllllçlio da Lei deve ser conigida.

Com li intuito de apeifeiçoar outros aspectos da Lei nO 8.009. de 29 de março a~

1t91l, feram incorporadas ao presente Projeto de Lei partes do já mencionado substitutivo

.-ntado p8IIl Deputado Euier Ribeiro, que assim justificou as a~eraçõespropostas:

"A Lei nO 8.009190 não trata da publicidade e nem da

vig6ncia do lapso temporai da impenhorabilidade. razão

porque entendemos dever ser acolhida, em parte. a

emenda apresentada pelo ilustre Deputado Amaral

Netto.

Com relação à forma do "bem de famiUa". o nosso

Código Cívil é categórico ao exigir a escritura pública

para validade do ato de constituição (cc, ar!.73 l.
Assim, a constituição do bem de família é um ato

jurídico que não pode prescindir dessa formalidade,

sendo solene por sua própria natureza. Além disso, a lei

exige que essa escritura pública de constituição se

transcreva no competente Registro Imobiliário. com a

maior publicidade possivel.

Embora o bem de familia não conste da numeração do

ar!. 134 do Código Civii. dos atos que necessitam de

escritura pública para sua validade, os dispositivos

legais apontados a reclamam, expressamente.

Por esta prescrição legal. não pode o "bem de familia"

constituír-se por outra forma. sob pena de nulidade. por

não atendimento ao precertuado no art. 145. inciso lU. do

Código Civil.

Ademais. a atual Lei dos Registros Públicos. nO 6.015,

d. 31 de dezembro de 1973. com as mo<lificações

introduzidas pela Lei nO 6.216. de 30 de junho de 1975,

em seu art. 260, reforça a exigência dessa formalidade,

pela necessidade de inscrição do bem de família, no

Registro de Imóveis.

A intenção de nossa legislação é a de dar maior

publicidade possivel ao ato de instituição do "bem de

familla" para completa garantia dos credores, pàra que

se evitem os atos realizados na surdina, cheios de

embuste, em detrimento de direitos de terceiros".

8alll das Sessões, . 'i de<kl,~t",de 1996.

~
Deçutado lUGA ANGERAMI



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 5 03633

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI"

LEI N° 3.071 DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL.

PARTE GERAL

LIVRO III
Dos Fatos Jurídicos

TÍTULO I
Dos Atos Jurídicos

CAPÍTULO IV
Da Forma dos Atos Jurídicos e da Sua Prova

Art. 134 - É, outrossim, da substância do ato a escritura pública:
I - nos pactos antenupciais e nas adoções:
II - nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre

imóveis de valor superior a cinqüenta mil cruzeiros. excetuado o pe
nhor agrícola.

§ I - A escritura pública. lavrada em notas de tabelião. é documento
dotado de fé pública, fazendo prova plena. e. além de outros requisitos
previstos em lei especial. deve conter:

a) data e lugar de sua realização:
b) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quan

tos hajam comparecido ao ato;
c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão. domicilio e residên

cia das partes e demais comparecentes, com a indicação. quando ne
cessário. do regime de bens do casamento, nome do cônjuge e
filiação;

d) manifestação da vontade das partes e dos intervenientes:

e) declaração de ter sido lida às partes e demais comparecentes, ou
de que todos a leram;

t) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do
tabelião, encerrando o ato.

§ 2 - Se algum comparecente não puder ou não souber assinar, ou
tra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

§ 3 - A escritura será redigida em língua nacional. .
§ 4 - Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional

e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá compa
recer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na
localidade, outra pessoa capaz, qne, a juízo do tabelião, tenha idonei
dade e conhecimentos bastantes.

§ 5 - Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião,
nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato
pelo menos 2 (duas) testemunhas que o conheçam e atestem sua
identidade.

§ 6 - O valor previsto no inciso II deste artigo será reajustado em
janeiro de cada ano, em função da variação nominal das Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN (Lei 6.423, de I7 de junho de 1977).

CAPÍTULO V
Das Nulidades

Art. 145 - É nulo o ato jurídico:
I • quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (Art. 5°);
II - quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto;
III - quando não revestir a forma prescrita em lei (artigos 82 e 130);

IV - quando for preterida alguma solenidade que a lei considere es
sencial para a sua validade;

V - quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.

LEI N° 8.009 DE 29 DE MARÇO DE 1990

DISPÕE SOBRE A IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA.

Art. 10 - O imóvel residencial próprio do casal. ou da entidade famili
ar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial. fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e ne,le
residam. salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre
o qual se assentam a construção, as plantações. as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profis
sional. ou móveis quc guarnecem a casa, dcsde que quitados.

Art. 3° - A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido:

I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e
das respectivas contribuições previdenciárias:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à
construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acrésci·
mos constituídos em função do respectivo contrato;

III - pelo credor de pensão alimentícia;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contri·

buições devidas em função do imóvel familiar:
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como ga·

rantia real pelo casal ou pela entidade familiar:
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução

de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdi·
menta de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PúBLICOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO V
Do Registro de Imóveis

CAPÍTULO IX
Do Bem de Família

Art. 260 - A instituição do bem de família far-se-á por escr~tura pú
blica declarando o instituidor que determinado prédio se destma a do
micíÚo de sua família e ficará isento de execução por divida.
................................................................................................................
................................................................................................................
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turno;

LEI N.· 6.216 - DE 30 DE JU'/HO
DE 1975

Altera a Lei n.· 6.015, de 31 :1e de
zembro de 1973. que. dispõe sobre
Os registros pUblicas.

.....................................--_._ .

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO ND 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
- ...................... -_ __ _ -

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

..... : , .

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as propo
sições que no seu decurso tenham sido submetidas il deliberação da
Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram
crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as:

I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo

IH - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da

República.
Parágrafo IÍnico. A proposição poderá ser desarquivada

mediante requerimento do .Autor, ou Autores, dentro dos primeiros
cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legisla
tura subseqüente, retomando a tramitação desde o estágio em que se
encontrava.

PROJETO DE LEI N° 2.703, DE 1997
(Do Sr. Antônio Valle)

Dispõe sobre a abertura de créditos espec1a1s e similares por
instituições financeiras, e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE F1NANÇAS E TRIBUTAÇAO (~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art, ] D A abertura de creditas especiais e similares. por instituições

financeiras, deverá ser precedida de aceitação expressa do beneficiado, correntista ou

creditado.

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 Re" J3ffi-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As diversas modalidade de abertura de créditos aperfeiçoam-se por

meio de instrumento contratual.

A proposta de contrato constitui declaração recepüva de vontade,

dirigida por uma pessoa a outra (com quem pretende celebrar o contrato), por força da

qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada se a outra parte aceitar.

Por outro lado. aceitação é a manifestação da vontade, ex.pressa ou

tácita, da parte do destinatário de uma proposta. feita dentro do prazo. aderindo a esta em

todos seus tennos., tornando o contrato definitivamente concluído. desde que chegue,

oponunamente. ao conhecimento do ofenante.

De acordo com o alto J079, do Código Civil Brasileiro, não

havendo fonna especial, o contrato poderá ser celebrado por escrito, mediante escritura

pública ou instrumento p3rticular~ ou. ainda. verbal e ate tacitamente, pois a manifestação

da vontade poderà ser tacita quando a lei não exigir que seja expressa. Será expressa ::e

dada verbalmente ou por escrito. e tácita se decorrer de fatos que autorizem o seu

reconhecimento. É entendimento da jurisprudência que não é obrigatório que o contraente

faça declaração fonual, por meio da palavra escrita ou falada, pois será suficiente que se
possa traduzir o seu querer por uma atitude inequívoca e índuvidosa. Imprescindível será o

acordo de vontades, ou consentimento, para que se tenha contrato.

Por isso muitas instituições financeiras. sob a argumentação de

estarem criando facilidades. colocam à disposição de seus clientes várias modalidades de

créditos sem que estes. muitas vezes, tenham se manifestado. previamente, sobre a

aceitação.

Tais facilidades, no entanto, oneram, sobremaneira, seus

beneficiários. no caso de cartões de crédito, os correntistas ou creditados, no caso de

aberturas de créditos em geral. com cobranças de taxas, tarifas, juros e outros encargos.

Em muítos casos, como são exemplos as taxas. são cobradas mesmO sem utilizaçio do

crédito, uma vez que possuem como fato gemdor da obrigação a simples abertura do

crédito. É de se acrescentar que as instituições financeiras, com intuito de aumentarem seu

faturamento. reduzem. cada vez mais. o período entre as aberturas de créditos.

Nesses tennos. e para evitar a ocorrência de abusos por parte de

bancos. apresento o projeto de lei em tela. no qual se exige aceitação prévia e expressa do

beneficiado. correntista ou creditado, no caso de abertura de crédito em geral.

Espero, por conseguinte, contar com o apoio dos ilustres Pares, no

Congresso Nacional, para aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, eml\' del"......... de 199 ~

Deputado Antônio do Valle

"LEGlSLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGlSLAllVOS-CeDl"

CÓDIGO CIVIL

LEI 3.071 DE 01 DE JANEIRO DE 1916.

Código Civil.

PARTE ESPECIAL

LIVRom
Do Direito das Obrigações

. ; .
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TÍTULO IV
Dos Contratos

CAPÍTULOl
Disposições Gerais

Art. 1079 - A manifestação da vontade, nos contratos, pode ser
tácita, quando a lei não exigir que seja expressa.

PROJETO DE LEI N° 2.704, DE 1997
(Do Sr. Hugo Biehl)

Determina a disponibilização pelo Departamento de Imprensa
Nacional, para fins de consulta, do Diário Oficial da União na
Rede de Comunicaçao I»TER»ET.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMU»ICAÇAO E
INFORMATICA; DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional resolve:

An. 1°. O Departamento de Imprensa Nacional disponibilizará, em carater

gratuito, a partir de trinta dias após a publicação desta Lei, para fins de consulta, o Diano

Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET.

An. 2°. O Poder Executivo dará ampla divulgação do endereço de acesso ao

Diana Oficial da União na INTERNET á sociedade brasileira, mediante a utilização dos

meios de comunicação de massa.

An. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição tem por fulcro atender os seguintes mandamentos

constitucionais, in verbis:

"Art. 37. A administração pública direta, indireta e fundacional, de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios obedecerá aos principias de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade."

Visando agilizar e democratizar a informação, propomos que o Diano Oficial da

União seja disponibilizado á sociedade brasileira através da INTERNET, para fins de

consulta, em caráter gratuito Tal fato permitirá a redução de gastos com papel, fotocópias

e, em última análise redução do desmatamento. Permitirá, ainda, que as infurmações oficiais

estejam disponiveis à sociedade em tempo real, atingindo maior capilaridade e facilidade de

dissetuinação.

Acreditamos que. com este importante passo, o Governo Federal cumprirá seu

dever, reforçarA Sua presença institucional e proporcionará maior racionalidade à utiJização

dos tão escassos recursos publicos Estas são as razões pelas quais solicitamos o apoio dos

Nobres Pares ao presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, OS de Janeiro de 1997.

,
. ,

Hug~ Di'h!

D,p.utado Federal

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOIIl
DAORGAN~AÇÃODOESTADO

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta. indireta ou fundacio
nal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municipios obedecerá aos princípios de legalidade, impes
soalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

n - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títu
los, ressalvadas as nomeações para cargo em comíssão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;

li - o prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período;

N - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convo
cação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e
títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira;

PROJETO DE LEI N° 2.705, DE 1997
(Do Sr. Serafim Venzon)

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados às
máquinas e aos equipamentos agrícolas destinados exclusivamente
ao uso do agricultor familiar, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.674, DE 1994)

C1 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Indus
rializados as máquinas e equipamentos agrícolas, inclusive suas partes e peças
;eparadas, destinados exclusivamente ao uso do agrícultor familiar.

Parágrafo único. Para os efeitns desta lei, considera-se
19rícultor familiar aquele que explora a terra na condição de proprietário, assentado,
nosseiro, arrendatário ou parceiro, e que atenda, simultaneamente aos seguintes
'equisitos:

I - utilize o trabalho direto seu e de sua familia, com concur,.
ie empregado eventual ou ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da amldact"
~grícola o exigir;

TI - ter, no mínimo, oitenta por cento da rend? famih
)riginados da exploração agropecuária, pesqueira ou extranva:

III - residir na propriedade ou em conglomerado tural 0'

urbano próximo;

IV - não deter, a qualquer titulo, área superior a quatr(
módulos fiscais, quantificados na legislação vigente.

Art. 20 A alienação das máquinas e equipamentos d~ que trate
esta lei, antes do decurso de dois anos contados de sua aquisição, sujeita o alienante ,
cobrança do imposto que deixou de ser recolhido, acrescido da multa, juros e demai: .
cominações legais aplicáveis ao não recolhimento do imposto.
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Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A falta de incentivos, de apoio governamental que assegure a
comercialização do produto agrícola, de um sistema de ressarcimento dos prejuízos
decorrentes de pragas ou de condições climáticas desfavoráveis, de escolas rurais e de
transporte de seus alunos, a precariedade das estradas federais, estaduais e vicinais, o
elevado custo dos fretes, o aviltamento dos preços do produto agrícola e pastoril e tantas
outras dificuldades típicas da economia rural, no vasto território do País, têm
constantemente levado ao êxodo rural, com todos os seus efeitos negativos para o
desenvolvimento nacional.

Enquanto a solução global e inevitável para a solução dos
problemas, como a reforma agrária e a adoção de uma política econômica nacional
coerente não forem conquístados pela nação, pequenos incentivos, como a desoneração
tributária dos meios de produção utilizados pelo pequeno produtor agrícola poderão
servir, pelo menos, como paliativo, para alíviar as duras condições de vida dos ruricolas.

A presente proposição se insere no contexto do PRONAF 
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. tomando

ossível a aquisição das máquínas e equipamentos agrícolas u~dos pelos agrícultores
:uniliares com isenção do IPI - hnposto sobre Produtos Industnalizados.

Embora muítos dos referidos produtos já sejam isentos, a
ledida proposta é mais abrangente, além de est~nder o be?eficio ás partes e peças
eparadas, o que possibilita o reparo das rnáquroas e eqmpamentos a preços IIIlUS

cessíveis.

Essas as razões que nos levam a contar com o apoio dos

minentes Pares do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em de de 1997.

~.,-;0L';"<·.'
Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI N° 2.706, DE 1997
(Do Sr. José Aníbal)

Introduz alteração na Lei n2 8.742, de 07 de dezembro dj~ 1993,
que "Dispõe sobre a organização da Assistência Socia:- e dá
outras providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 738, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°' O art. 20 da Lei nO 8.742. de 07 de dezembro de 1993,
assim com os §§ 3° e 6° passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art 20. O benefIcIo de prestação contínuada é a garantía
de 1 (um) salário mlnimo mensal á pessoa portadora de
deficiência e ao Idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou
mais e que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção e nem de tê-Ia provida por sua família.

§ 3· ConsIdera-se Incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a 112 (meio) salário
mínimo,

§ 6" A deficiênCia será comprovada através de avaliação e
laudo expedido por serviço que conte com equipe
multiprofissional do Sistema Úmco de Saúde - SUS ou do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. "

Art. 2° Inclua-se no art. 20, onde couber, o seguinte parágrafo:

"§... Para efeito do cálculo da renda familiar per capita não
será computado o benefício de prestação contínuada, de
que trata esta lei, já concedido a outro membro da família".

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' Revogam·se as dispOSições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 8.742, no que se refere aos beneficios de prestação
continuada ás pessoas portadoras de deficiência e aos idosos. vem
sendo implantada com sucesso desde o dia 1· de janeiro de 1996.

A meta atingida no ano de 1996 foi de 219.635 pessoas
portadoras de defiCiência e 33.666 idosos. o que demonstra eficiênCia na
Implantação, mas aponta desiguaidade na concessão. pOIS os idosos
participam somente de 1J6 da execução financeira

Como medida de maior equilíbrio na concessão.
recomenda-se criar critérios que possibilitem que um maior número de
idosos ingressem nos grupos elegíveis. Critério este baseado na redução
em cinco anos da idade - 65 (sessenta e cinco) anos.

Recomenda-se também a elevação da renda per capita para
1/2 salário minimo. considerando-se as projeções efetuadas pela
Secretaria de Assistência Social do MPAS, em torno da demanda
acumulada até 15 de março de 1996, em que do total de demandatários
que passariam a acessar ao beneficio (68.763), 51.167 seriam portadores
de deficiência e 17.590 seriam idosos. Possibilitando um aumento de 58%
no atendimento da demanda em 1997.

Em termos orçamentários. a elevação da renda per capita
da família para 112 salário mínimo implicará em cerca de R$
213.501.644,00 ao ano, o que é viável, posto que o recurso aJowdo para
o benefício neste exercício foi da ordem de R$ 240.000.000.00. Havendo
um aumento orçamentário-financeiro em tomo de 20%.

Entende-se que o benefício de prestação continuada tem
caráter preventivo, pois não só evita o abandono das pessoas portadoras
de deficiência e das pessoas de terceira idade, como se torna económico
sob o ãngulo dos gastos governamentais. Com a evolução da cobertura
da população atendida. será cada vez menor a necessidade em Investir
em entidades asilares que. atualmente. sequer atendem a demanda.

Sala das Sessões, em J 1./ dêE"".(de 1997

~~
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Lei Orgânica da Assistência Social

CAPÍTüLOIV
Dos Beneficios, dos Serviços, dos Programas e dos

Projetos de Assistência Social

SEÇÃO I
Do Beneficio de Prestação Continuada

Art. 20 - O beneficio de prestação continuada é a garantia de I
(um) salário minimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-Ia provida por sua
família.

.. Regulamt'1lladofJl!/o Decreto numero I. ""U, di! uH l~ /995,

§ 1 - Para os efeitos do disposto no "caput". entende-se por fa
mília a unidade mononucIear. vivendo sob o mesmo teto. cuja econo
mia é mantida pela contribuição de seus integrantes.
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justifica para q~em já'estava matriculado no curso de direito. baseado em outra
feL

§ 2 - Para efeito de concessão deste beneficio, a pessoa porta
dora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e
para o trabalho.

§ 3 - Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal "per ca
pita" seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

§ 4 - O beneficio de que trata este artigo não pode ser acumula
do pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade so
cial ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

§ 5 - A situação de internado não prejudica o direito do idoso
ou do portador de deficiência ao beneficio.

§ 6 - A deficiência será comprovada mediante avaliação e lau
do expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde
- SUS, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou dç entidades
ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma esta
belecida em regulamento.

• § 6 com redação dada peja Medula PrOViSÓria mímero 1..173-2-1, de U /0 1996.

/
Sala das Sessões. c2Jd;l..z. :r/t'jP-u de

(/
1997.

PROJETO DE LEI N~ 2.714, DE 1'97
(Do Sr. Arlindo Vargas)

Dá nova redação ao art. 84 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994, que "Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB U , e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 2.091, DE 1996)

o Congresso Nacional decrcta:

Art. I° São atividades privativas de Advocacia:

I - a postulação ...

Art. 84 O estagiário de Advocacia, regularmente inscrito no
respectivos quadros, fica dispensado do Exame de Ordem, desde que comprove.
em até cinco (05) anos da promulgação desta Lei. o exercicio e resultado do
estágio protissional ou a conclusão. com aproveitamento. do estágio de '~a
Forense e Orgazinação Judiciária, realizado junto a respectiva Faculdade. na
torma da Legislação em vigor.

Art..85 .

Art. 86 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 87 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A nova redação ao artigo 84. pretende fazer justiça, pois
embora não exista a proteção a expectativa de Direito. o referido artigo, como
está, é no mínimo injusto e ilegal, pois o artigo 5° da Lei de introdução ao
Código Civil Brasileiro, é cristalino ao dizer " Na aplicação da Lei, o Juiz
atenderá aos fms sociais a que ela se dirige e ás exigências do bem comum;" não
se entende, como uma lei atual (artigo 84 da Lei 8906/94), pode trazer uma
exigência, no mínimo inusitada. Pois. quer exigir de quem. já matriculado ll.
época da promulgação. a realização do Exame de Ordem, dando um !'fazO
exiguo de dois (02) anos, para suprir tal exigência: ora, para que se faça justiça:
tal prazo há de ser de no minimo de cinco (05) anos, assim sendo. qli8l'll.0
matriculou-se após a promulgação já era sabedor de tal exigêacia, " f(llt • ~

OOLJ<;GISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvOS-CeDI"

LEI N° 3.071 DE Dl DE JANEIRO DE 1916.

CÓDIGO CIVIL.

PARTE GERAL

LIVRaI
Das Pessoas

TiTULO r
Da Divisão das Pessoas

CAPiTULar
Das Pessoas Naturais

. ~ .

Art. 5° - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil:

'0 I _os menores de 16 (dezesseis) anos;
li - os loucos de todo o gênero;

III - os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua
vontade;

IV - os ausentes, declarados tais por ato do juiz.
. .
................................................................................................................

LEI N° 8.906 DE 04 DE JULHO DE 1994

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA AD
VOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGA
DOS DO BRASIL - OAB.

TÍTULOlV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 84 - O estagiário. inscrito no respectivo quadro. fica dis
pensado do Exame de Ordem. desde que comprove. em ate 2 (dois)
anos da promulgação desta Lei. o exercício e resultado do estágio pro
fissional ou a conclusão. com aproveitamento. do estágio de "Prática
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Forense e Organização Judiciária". realizado junto à respectiva facul
dade. na forma da legislação em vigor.

Art. 85 - O Instituto dos Advogados Brasileiros e as instituições
a ele filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que jul
garem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer dos seus
membros.

Art. 86 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 87 - Revogam-se as disposições em contrário. especialmen
te a Lei número 4.215. de 27 de abril de 1963. a Lei número 5.390. de
13 de fevereiro de 1968, o Decreto-lei número 505. de 18 de março de
1969. a Lei número 5.681. de 20 de julho de 1971. a Lei número

. 5.842. de 6 de dezembro de 1972. a Lei número 5.960. de 10 de de
zembro de 1973. a Lei número 6.743. de :' de dezembro de 1979. a
Lei número 6.884. de 9 de dezembro de 1%0. a Lei número 6.994. de

26 de maio de 1981. mantidos os efeitos d;. Lei número 7.346. de 22
de julho de 1985.
.................................................................................................................
.. ~ ,. .

PROJETO DE LEI N° 2.716, DE 1997
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Fevereiro de 1997

Dispõe sobre o acesso gratuito aos medicamentos para os
deficientes fisicos.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Todos os deficientes fisicos terão direito a receberem

gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, os medicamentos que necessitam para o

tmtamento ou controle da suas doenças.

Art. 2° Os recursos financeiros pam o atendimento deste direito

serão alocados no programa correspondente dentro do orçamento do Ministério da Saúde.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente lei em até 90

(noventa) dias após sua promulgação determinando quais deficientes fisicos e quais

medicamentos serão contemplados com o acesso gratuito aos medicamentos.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

Quarta-feira 5 03639

Muito embora os medicamentos estejam incluídos nas contas dos

procedimentos hospitalares pagos pelo Sistema Único de Saúde, quando o doente recorre

aos serviços ambulatoriais geralmente não consegue ter acesso aos medicamentos ljue
r. J

necessita pois riãõ-teftnecursos para comprá-los e o-programa de distribuição do Governo

é precário.

Quando se trata de pessoas portadoras de deficiência fisica tal
situação é ainda mais crítica pois elas raramente têm um emprego ou um trabalho que

lhes dê algum ganho com o qual possam comprar os remédios que precisam.

É certo também que muitos casos de deficiência fisica

.~ndicionam e induzem o aparecimento de outros problemas de saúde que precisam de

tratamento e de controle.

Chega a ser desesperador o caso de muitos destas pessoas

portadoras de deficiência que têm necessidade de uma medicação em alguma

circunstância de agravo a sua saúde e que, devido às suas condições, não tem meios de
lutar para consegui-lo.

Em verdade, estas pessoas não contam com o apoio da nossa
sociedade para que· possam ter· uma -vida· com- um- mínimo· de dignidade. Cremos que o

acesso gratuito aos medicamentos amenizaria um pouco esta situação.

Por estes motivos apresentamos o presente Projeto de Lei e
contamos com o apoio dos ilustres p_ares desta Casa para sua aprovação

Sala das Sessões, emY de C,{ r1997

( i;
I .,
I ' /

\;~/I
Deputado W'aídomiro Fioravante

PROJETO DE LEI N! 2.717, DE 1997
(Do Sr. Welson Gasparini)

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aos
veículos au~o~Qtores, inclusive equipamentos, de fabricação
nacional, quando adquiridoS-pelas-Prereituras" 'Muhi~pais, para
emprego exclusivo nos serviços públicos que prestam, e dá outras
providências.
(AS--COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Ficam isentos do Imposto do Imposto sobre Produtos

Industrializados os veíçulos automotores, inclusive tratores. motoniveladoras, ônibus,
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caminhões. caminhonetes, utilitários, ambulâncias e equipamentos, de fabricação

nacional, quando adquiridos pelas Prefeituras Municipais, para emprego exclusivo nos

servIços públicos que prestam.

Art. 2° Evedada a transferência da propnedade ou do uso aos

produtos de que trata esta lei. sem préVIO pagamento dos impostos que deixaram ae

ser recolhidos em virtude da isencão.

§ 10 Fica dispensado o pagamento dos impostos de que trata

este artigo, após o decurso de três anos contados da data da aquisição, ou nos casos de

transferência do produto a outra Prefeitura Municipal.

§ 2 o A falta de cumprimento das condições estabelecidas

neste artigo ou a utilização dos produtos isentos em fins diversos dos previstos no art.

10 sujeitam a Prefeitura à cobrança dos impostos que deixaram de ser recolhidos, além

da responsabilidade pessoal das autoridades administrativas envolvidas.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

As manifestações vitais de urna nação ocorrem no município,

e não a nível de União ou Estado, que são organizações de caráter mais abstrato.

As dificuldades para atender à demanda de serviços da

comunidade são enfrentadas no dia-a-dia pelos Prefeitos, geralmente às voltas com

suas administrações crescentemente inviabilizadas pelo déficit entre a demanda e os

recursos necessários para lhe dar atendimento.

Dependendo do tamanho da cidade. de sua localização ou de

sua vocação econômica, vemos Prefeitos carregando doentes em seus carros

particulares, até o único hospital, situado, muitas vezes, a centenas de quilômetros da

distância consertando (precariamente) pontes e estradas vicinais necessárias ao

escoamento da produção local. transportando crianças de fazendas até a escola rural

mais próxima. distribuindo água em caminhões-pipa para áreas habitacionais

temporariamente desprovidas, ou socorrendo vitimas de enchentes, desmoronamentos"

etc. Os problemas são múltiplos, mas rarissimos são os Munícipios que não enfrentam

dificuldades quase intransponíveis.

Não é justo, pois, que, para a solução desses problemas, de

interesse da população do País, as Prefeituras tenham que arcar com o Imposto sobre

Fevereiro de 1997
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Produtos Industrializados incidente sobre as ambulâncias, ônibus, caminhões,

motoniveladoras, tratores, caminhonetes, equipamentos e demais veiculos necessários

ao desempenho de seus serviços.

o acolhimento desta proposição, além de corrigir a atual

tributação, injusta e equivocada, estimulará a melhoria dos serviços municipais, com

reflexos positivos para a qualidade da educação, da assistência à saúde e para o

desempenho da economia, sobretudo na área rural.

Quarta-feira 5 03641

Sala das Sessões, em 2J de 'C) de 1997.

\.,--,-J. ff
Deputado WELSON GASPARINl

PROJETO DE LEI N~ 2.718, DE 1997
(Do Sr. Welson Gasparini)

Altera a redação dos arts. 52 e 74 da Lei do Serviço Militar,
estabelecendo a idade de trinta anos como limite máximo para a
comprovação de situação perante o serviço militar, em tempo de
paz.
(AS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° A redação do art. 5° da Lei na 4.375, de 17 de agosto

de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5° A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo

de paz, começa no dia 1°de janeiro do ano em que o cidadão

completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até o dia 1°

de janeiro do ano em que completar 30" (trinta) anos."

Art. 20 A redação do caput do art. 74 da Lei n° 4.375, de 17

de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Nenhum brasileiro, entre 1° de janeiro do ano em que

completar 19 (dezenove) elO de janeiro do ano em que

completar 30 (trinta) anos de idade, poderá, sem fazer prova

de que está em dia com as suas obrigações militares:

a) obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

b) ingressar como funcionário, empregado ou associado em

instituição, empresa ou associado oficial ou oficializada ou

subvencionada ou cuja existência ou funcionamento dependa

de autorização ou reconhecimento do Governo Federal,

Estadual, dos Territórios ou Municipal;

c) assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos

Territórios ou Municipal;

d) prestar exame ou matricular-se· em qualquer

estabelecimento de ensino;

e) obter carteir:o profissional, matricula ou inscrição para o

exercício de qualquer função e licença de mdústna e

profissão;

f) inscrever-se em concurso para provimento de cargo

público;

g) exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou

forma. de pagamento, qualquer função ou cargo público:

I) - estipendiado pelos cofres públicos federais, estaduais ou

municipais:

li) - de entidades paraestatais e das subvencionadas ou

mantidas pelo poder público;

h) receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal,

Estadual, dos Territórios ou Municipal."

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei

no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da publicação de sua

regulamentação.,

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Dentre os mais de um milhão de jovens que a cada ano

atingem a idade de prestação do serviço militar obrigatório, as Forças Armadas

selecionam apenas cerca de cem mil alistados para a efetiva prestação do serviço

militar obrigatório.

Nesta cadência de formação de reservas, dados os termos do

Plano Nacional de Convocação, que considera disponíveis para mobilização os

reservistas pertencentes as cinco classes mais recentes, depreende-se que o País conta

permanentemente com um efetivo mobilizável de cerca de quinhentos mil homens, o

que corresponde, apenas a título de comparação, a vinte vezes o contingente
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expedicionário na campanha da Itália, a mais importante operação bélica em que o

Brasil participou neste século.

Este limite etário é perfeitamente racional e consistente com

a realidade nacional, uma vez que, a partir dos vinte e cinco anos, o reservista começa

a decair em seu potencial de combate, seja pelo início da perda d~ sua robustez, seja

pela desatualização dos conhecimentos e do adestramento adquiridos em sua

formação militar.

Isto posto, soa incompreensível que a legislação vigente

considere válida a hipótese de que esta disponibilidade para a mobilização em tempo

de paz se estenda até os quarenta e cinco anos de idade, sujeitando a Administraçãº

Pública à sobrecarga inútil de gerenciar os cadastros de mais de dois milhões e meio

de reservistas.

Dc outra parte, fica o cidadão reservista, obrigado, durante

todo esse período de vinte e cinco anos, a comprov~r a regularidade de sua situação

perante o serviço militar, sempre que sua vida pública ou privada incidir nos casos

enumerados no art. 74 da Lei do Serviço Militar, aí incluídas a prestação de exames e

matrícula em estabelecimentos de ensino (alínea e) e a obtenção de carteira

profissional (alinea g), em nosso entender ferindo, acima e além dos imperativos da

defesa da soberania nacional, os direitos da cidadania assegurados pela Constituição

Federal em seus arts. 5°, inciso XIII ('''é livre o exercício de qualquer trabalho,

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer,")

e 6° ("São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos

desamparados, na forma desta Constituição.")

Em ambos os casos, sem que se vislumbre qualquer beneficio

concreto, restam prejudicados a Administração Pública e o cidadão reservista,

submetidos a encargos burocráticos desnecessários, onerosos e, a nosso ver,

atentatórios aos direitos da cidadania.

Entendemos, portanto que a alteração proposta no texto da

Lei do Serviço Militar, estabelecendo a idade de trinta anos como o limite para a

Quarta-feira 5 03643
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obrigatoridade de comprovação da situação militar do reservista (apenas em tempo de

paz, ressaltamos), resulta em compromisso ótimo entre os interesses da defesa

nacional e a sobrecarga burocrática decorrente do controle do Estado sobre esta sua

capacidade.

Certos da oportunidade e da conveniência da nossa

proposição para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico federal, esperamos poder

contar com o imprescindível apoio dos nobres Pares em favor de sua aprovação.

Sala das Sessões, .1 ~ janeiro de 1997

C-:--''- \....\J.__,,"- '- \

Deputado Welson Gasparini

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOII
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

••••••••••• • •••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o la
zer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à in
fância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
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LEI N° 4.375 DE 17 DE AGOSTO DE 1964

Lei do Serviço Militar.

TÍTULO I
Da Natureza, Obrigatoriedade e Duração

do Serviço Militar

.........................................................................................

CAPÍTULO II
Da Duração do Serviço Militar

Art. 5° - A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de
paz, começa no dia 1 de janeiro do ano em que o cidadão completar
18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em
que completar 45 (quarenta e cinco) anos.

§ 1 - Em tempo de guerra, esse' período poderá ser ampliado,
de acordo com os interesses da defesa nacional.

§ 2 - Será permitida a prestação do Serviço Militar como vo
luntário, a partir dos 17 (dezessete) anos de idade.

Art. 74 - Nenhum brasileiro, entre 1 de janeiro do ano em que
completar 19 (dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar
45 (quarenta e cinco) anos de idade, poderá, sém fazer prova de que
está em dia com as suas obrigações militares:

a) obter passaporte ou prorrogação de sua validade;
b) ingressar como funcionário, empregado ou associado em

instituição, empresa ou associação oficial ou oficializada ou subvenci
onada ou cuja existência ou funcionamento dependa de

autorização ou reconhecimento do Governo Federal, Estadual, dos
Territórios ou Municipal;

c) assinar contrato com o Governo Federal. Estadual, dos Ter
ritórios ou Municipal;

d) prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimen
to de ensino;

e) obter carteira profissional, matricula ou inscrição para o
exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;

f) ínscrever-se em concurso para provimento de cargo público;
g) exercer, a qualquer titulo, sem distinção de categoria ou for

ma de pagamento, qualquer função ou cargo público;
I - estipendiado pelos cofres públicos federais, estaduais ou

municipais;
II - de entidades paraestatais e das subvencionadas ou manti

das pelo poder público;
h) receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Es

tadual. dos Territórios ou Municipal.

..............................................................................................................
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PROJETO DE LEI N° 2.719, DE 1997
(Do Sr. Welson Gasparini)

Altera a redaç!o do art. 58 da Consolidaçao das Leis do
Trabalho, que dispõe sobre a jornada de trabalho.

(AS COMISSOES DE TRABALHO; DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decrem:

Ar!. .1° - O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo decrcto-Iei nO 5.452 de l° de maio de 1943 passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Ar!. 58 - A duração normal do trabalho para os empregados

em qualquer atividade privada ou pública não excederá de oito horas diárias, até

dezembro de 1999 e sete horas diárias a partir de 1° de janeiro de 2.000.

JUSTIFICAÇÃO

Com o presente projeto desejamos que a legislação brasileira

avance mais no campo social. Os últi,nos anos registramos expressivo

desenvolvimento tecnológico, permitindo que as áreas de prestação de serviços, de

produção e de comércio alcançassem melhores resultados reduzindo o número de

trabalhadores. Como resultado, salta aos olhos que este progresso somente trouxe

lucros ao capital, já que o trabalho vem nos últimos tempos sofrendo sensivel

diminuição.

É preciso que o progresso econômico e o desenvolvimento de

novas tecnologias tragllm beneficios também para a classe traba\hadol1l.

Nos grandes centros uriJlnos, milhões de trabalhadores

vivem escravos do trabalho, pois a distância de suas residências para os locais de

trabalho obrigam que saiam de suas casas pela madrugada, somente retornando à

noite. Não vivem, mas vegetam. Não conseguem conviver com os filhos e ficam como

escravos reduzidos as atividades do trabalho e ao sono obrigatório.

Temos 9ue prepal1lt nosso pais para que num futuro próximo

o tempo de trabalho seja redupdo'pérmitindo jornada seguida num só turno. O projeto

altera a jornada de trabalho de forma a dar tempo para que as empresas se adaptem a

nova situação.

O Brasil precisa e com urgência humanizar suas relações

capital e trabalho.pera que isto aconteÇa precisamos de salários e jornadas de trabalho

justas. Este projeto cuida de fazer justiça lintitando a duraç10 dajornada de trabalho.

Sala das Sessões, Z,( janeiro de 1997

~~, ~
Deputado Welson Gaspanni

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

DECRETO-LEI N° 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULorr
Da Duração do Trabalho

SEÇÃO II
Da Jornada de Trabalho

Art. 58 - A duração nonnal do trabalho, para os empregados em qual
quer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde
que não seja fixado expressamente outro limite.

PROJETO DE LEI N° 2.720, DE 1997
(Do Sr. Jarbas Lima)

Inclui entre as ~reas não tributáveis pelo Imposto Territorial
Rural (ITR) as de matas nativas.

(!S COMISSOES DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. lO, § 1°, inciso n, alínea "a", da Lei n° 9.393, de 19
de dezembro de 1996 passa a ter a 8e.guinte redação :

"Art. 10

§ 1° .

I .

n .

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na
Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela
Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989, bem como as de matas
nativas, fora da Amazônia Legai. consideradas aqueias a floresta
ombrôfíla densa atlântica, as florestas ombrôfíla abona e
ombrôfíla mista, e as florestas estaCionai semidecidua e
estactonal decidua ."

Art. 2° . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

o projeto de lei acrescenta dizeres à alínea "a" do inciso TI do § l'

do ano 10 da Lei n" 9.393, de 19 de d=bro de 1996, que dispõe sobre o Imposto

Tenitorial Rural (ITR), de modo que, na apuração deste, sejam também exclwdas do

conceito de àrea tributável do imóvel as àreas de matas nativas.

As matas nativas, com base em conceituação técnica, ficam para

este efeito legal definidas como "a floresta ombrófila densa atlântica, as florestas ombrófila

aberta e ombr6fila mista e as florestas estacionai semidecídua e estacionai decidua" .

Assim, acrescentam-se as matas nativas às àreas de preservação

permanente e de reserva legal, às de interesse ecológico e às comprovadamente

imprestàveis, já subtraídas do conc~ito de área tributável pelo ITR, na legislação vigente.

As matas nativas na Amazônia Legal não foram incluidas na

redação da alínea "a", a fim de se evitar situações em que propriedades florestais inteiras

poderiam ficar de plano isentas do ITR. De resto, os imóveis rurais daquele região

permanecem amparados pelos dispositivos legais que tratam das àreas de preservação

permanente, de reserva legal, de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas ou

das áreas comprovadamente impres):ávcis, tal como dispõem as alíneas "ali a I1 C" do inciso

II do ano !O da citada Le~ bem "como pelas demais normas legais e regulamentares

esp~cificas que tratam de situações inerentes à Amazônia Legal.

o objetivo da proposição é excluir, de modo mais amplo que o

atual, todas as matas nativas da tributação pelo ITR, de modo a estimular a preservação

do meio ambiente e das poucas florestas que ainda restam nas outras regiões.do Brasil.

Espero contar com o apoio dos nobres congressistas para a

aprovação desta proposição.

Saladas Sessões, em2-1de 01e.
~

'LEGISlAÇÃO CITAM ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATI\/OS-e.OI"

LEI N" 9.393 • DE 19 DE DtZEMllKO DE 1996.

Dispõe sobte o Imposto sobre a Propriedade
Tmitaml R.úrJ:1 • ITR. sobre ra~mtmo da
dividI. represc:nw1a. por TttulQ' da Dividi.
A~a e da OUtras providéncils.

c} comprovadamente imprestiveis para qualquer exploração agrícola. pecuiria.
gmlJetra. aquicola ou florestal. declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgào
competente. federal ou estadual;,

PROJETO DE LEI N!! 2,721, DE 1997
(Do Sr. João Maia)

Cria áreas de livre comércio nos Municípios de Plácido de
~~:;~~'p~~~~~i~c~::~SBrasil eCapixaba, no Estado do Acre, e dá

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMeRCIO' DE FI ANÇA
TRIBUTAÇAO E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDiçAO (AR~. 54~ E
ART. 24, II) .

oCongresso Nacional decreta:

Ar!. I" Ficam criadas as áreas de livre comércio - ALC dos
Municlpios de Plácido de Castro, Xapun. Assis Brasil e Capixaba. no EsU.do do Acre,

com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social dos mUnIcípios e
das regiões vizinhas.

Parágrafo único. O regime fiscal especial instituido por esta Lei
aplica-se, exclusivamente. às áreas de livre comércio a que se refere o caput deste artigo.

Art. 2f1 Consi.demm-se i.ntegrantes das áreas de livre comércio as
supemcies territoriais dos respectivos municipios.

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou nacionais er:.viadas às áreas
de livre cométcio serão, obrigatóriamente, destinadas às empresas autonzadas a operar
nessaàrea.

Ar!. 4· A enlrada de mercadorias estrangeiras nas àreas de livre
comércio far-se-á com a suspensão do Imposto de Imponação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, que selá convertida em isenção quando as mercadorias forem
destinadas a:

I • consumo e vendas internas nas áreas de livre comercio;

. . II -.benefici~ento. em seus territórios, de pescado. pecuária, recursos minemis e
matenas-pnrnas de ongem agrícola ou florestal;

m- agropecuária e piscicultura:

IV - instalação e operação de serviços de turismo ou de qualquer natureza;

V - estocagem para cometcialização no mercado externo;

VI - industrialização de ptodutos em seu território.

\..d.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA
F1.ÇO saber que o Congresso Nacional decrtu e eu sanciono .l scguin:e

Capítulo t
DO IMPOSTO SOBRE A PROPIUEDADE

TER.RlTOIUAL RURAL • ITR

Soç1o VI
Da Apuração e do Pagamento

SubleÇio I
Da Apuração'

Parágrafo único A suspensão de· impostos selá também convertida
em isenção nos casos de mercadorias que deixarem as árelis de livre comércio como:

a) bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites
fixados pelo Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Receita Fedetal.

b) remessas postais para o testante do Pais, nas condições fixadas
pelo Decreto-Iei n" 1.804, de 3 de setembto de 1980, modificado pela Lei n" 8.383, de 30
de dezembro de 1991.

Ar!. 5' As imponações de mercadorias destinadas às áreas de livre
comércio estaria sujeitas aos procedimentos normais de importação, previamente ao
desembaraço aduaneiro.

Apuraçio pelo Contribuinte

Alt. )0. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte.
~cnt:cmcnle de previo proccáimento da admini!;tnçio tributiria. nos prazos e condições
arabdeciáas pela Secmaria da Receita Federal. sujeitando.se a homolr"":\ç.ão posterior.

§ 1· Para"os efeitos de apuração do ITR. considerar..se·ã:

.~ ~ .. ~ -..- ": - ~ .
1l .. ira tributivel: I área total do imóvel. menos as ireu:

II de preservlçio permanente e de reservllegal, previstas nl Lei n' 4.771. de 15 de
sctanllrode 1965. comI redaçio dadl pell Lei n' 7.803. de 18 dejulho de 1989:

bl de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradaS
mediante ato do orglo competente. federal ou estadual. e que ampliem as restrições de uso previstas
na. alinea anterior;

Ar!. 6" A saida de mercadorias estrangeiras das áreas de livre
comércio para o restante do território nacional é considerada, para efeitos fiscais e
administrativos) como importação normaL

§. 1· As metcadorias eslrangeiras, que sairem das áreas de livre
comércio para o restante do Pais, estarão sujeitas à tributação no momento de sua
internação, exceto nos casos previstos no parágrafo único do art 4".

§ 2" O imposto de imponação incidirá apenas sobre o valor dos
componentes importados que integrem os produtos que estejam sendo inlernados.

Art. 70 Os produtos nacionais ou nacionalizados" que entrarem nas
áreas de livre cométcio, estarão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados,
quando destinados ás finalidades mencionadas no capu! do art 4°.
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a) armas e munições: capitulo 93;

Parágrafo único Ficam asseguradas a manutençlo e a utilizaçio
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relativos às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrializaçio dos
produtos entrados nas áreas de livre comércio.

Ar\. 8' Estio excluidos dos beneficios tiscais de que tratam os
artigos 4' e 7' os prndutos abaixo mencionados, compreendidos nos capitulos elou nas

posições indicadas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, aprovada pela Resolução
n° 75, de 22 de abril de 1988, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com alterações
posteriores:

b) veiculos de pas5lIgeiros: posição 8703 do capítulo 87, exceto
ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.10 e 2208.90.0100) do capitulo 22;

d) produtos de perfumaria e de toucador, preparados e preparações
cosméticas: posições 3303 a 3307 do capitulo 33; e

e) fumo e seus derivados: capitulo 24.

An. 9' O Poder Executivo regulamentará a aplicaçlo dos regimes
aduaneiros especl81S para as mercadorias estrangeiras destinadas às áreas de livre
comércio, bem como para as mercadorias delas procedentes.

Ar\. 10 O Banco Central do Brasil normatizará os procedimentos
cambiais aplicáveis às operações das áreas de livre comércio, visando favorecer o seu
cotnércio exterior.

Ar\. 11 O limite global para as importações das áreas de livre
comércio será estabelecido anualmente pelo Poder Executivo, observados os critérios que
julgar pertinentes, 110 ato em que o fizer para as demais áreas de livre comércio já
existentes. ' .

Ar\. 12 As áreas de livre comércio de que trata esta Lei serio
administradas cada uma por um Conselho de Administração, que deverá promover e
coordenar sua implantaçio, adotando todas as medidas necessárias.

§ 1° O Conselho de Administração será composto por:

a) 2 representantes do Governo Federal, sendo um especialista em
controle e vigilincia aduaneira;

b) I representante do Governo Estadual; e

c) I representante do Município.

§ 2° Até que se complete o processo de implantação das 'ALe,
respeitado o limite máximo de dois anos, a presid!ncia do Conselho será exercida por um
representante do' Governo Federal e, após esse prazo, pelo representante do Governo
Estadual.

§ 3° Caberá ao Município fornecer o apoio administrativo e OS
recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento do Conselho de
Administração.

Ar\. 13 A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigilância e a
repressIo ao contrabando e ao descaminho nas áreas de livre comércio, sem prejuizo da
compet!ncia do Departamento de Policia Federal.

'Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar os recursos
materiais e humanos necessários aos serviços de fucalização e controle aduaneiro das
áreas de livre comércio.

Art 14 As isenções e beneficios instituídos por esta Lei setio
mantidos pelo pra20 de vinte e cinco anos.

Ar\. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As áreas de livre comércio - ALe têm sido utili2adas com

frequência, mais 110 eXterior que 110 Brasil, como instrumento de desenvolvimento

regional. Sua capacidade de desenvolver as atividades comerciais a nlvel local é

conbecida e mencionada reguIlIII1ente na literatura econômica.

As autoridades brasileiras, de forma timida e relutante, tõm criado
algumas destas áreas, sempre em regiões de fronteira, como parte de uma polllica de

ocupação estratégica de pontos distantes do território nacional. Normalmente,

metlCioaa.... que existe um risco muito grande de contrabando e descaminho de

mercadorias, uma vez que o controle alfandegário de áreas dessa espécie é dific .!:, PÓDIo
de vista de sua logística operacional. A experiência, entreU".oto, tem demonstrado qlli. os

problemas existentes no controle dos fluxos de mercadorias e pessoas nessu áreas n
têm dimell5io suficiente para impedir a utilização do instrumento.

Além do mais, não podemos esquecer que existem diversas 2Orl8$

liaDcas funcionando próximas às nossas frooteiras nos paises vizinhos. Os baixos

impostos e as condições extremamente favoráveis de comercialização nessas áreas fazem

com que a economia fora de nossas fronteiras seja p'!Íante, com muitas oportunidades de

emprego, e agravam o quodro recessivo de nossos municípios frOriteiriços, visto que
mesmo os residentes locais cruzam a fronteira para realizar suas compras.

No caso específico dos municípios de Plácido de Castro, Xapuri,
Assis Brasil e Capixaba, há que se considerar, ainda, a existência de uma área de livre

comércio nos Municipios vizinhos de Brasiléia e de Cruzeiro do Sul, cuja implantação

está processando-se rapidamente, e cuja entrada em pleno funcionamento levará a uma
reduçIo ainda mais drástica do já incípiente nivel de atividade econômica nos municípíos
abrangidos por este projeto de lei pois, certamente ocorrerá uma migraçlo das empresas

para aquelas áreas onde as oportunidades de negócio serão muito superiores.

Deve-se considerar ainda que se é pos~ível para as autoridades

aduaneiras controlarem as atividades comercíaís em outras ALe's, não existe qualquer

impedimento para que também o façam, nos municípíos beneficiados pelo presente

projeto de leL Da mesma forma que seus vizinhos, vale a pena repetir, esses ,",o

municipios carentes, onde a população não dispõe de maiores perspectivas de vida, dadas
as precárias condições para o desenvolvimento de atividades econômicas.

Esse argumento, entretanto, não objetiva reduzir ou retirar o

mérito das áreas de livre comércio vizinhas. Ao contrário, acreditamos que as áreas de

livre comércio são de extrema utilidade e devem ser utilizadas de forma inteligente e, por

isso, defendemos a sua implantação também nos municipios de Plácido de Castro. Xapuri,
Assis Brasil e Capixaba.

O Brasil não pode abdicar do direito de utilizar-se das áreas de

livre comércio de fauna inteligente, para fomentar as atividades econômicas em nossos

municípios de fronteira. Dessa maneíra. será possivel competir com nossos vizinhos e

atrair para nosso território parte das atividades econômicas que se desenvolvem próximas

.. nossas fronteiras.

A criação de uma área de livre comércio é, em nosso entender, a

única forma de garantirmos à populaçlo daqueles municípios uma alternativa viável para

perseguir o desenvolvimento econômico e, por esse motivo, defendemos a aprovação do

presente projeto de lei nesta Casa.

Sala das Sessões, em }Ide ;! ~e J997.

!
I

. 'I"
Deputado João Maia

DECREfO-LEI N? 1.804, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980 (*)

Dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais inter
nacionais.

o Presidente da República, no uso da atribuição quê lhe confere o ano 55, 11. da
Constituição, decreta:

Al;t. I? Fica instituído o regime de tributação simplificada para a cob:~ça do l~
posto ..,a lmponação incil;lJ;llte.sobre bens contido~ em remessas postatS mtemaCtO
nais, obseJ:Vado o disposto no art. 2? deste Decreto-Iet.

§ I? '05 bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam isentos do Im
posto sobre Produtos Industrializados.
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§ 2? A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica dos
bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em fun
ção do valor das rem~sas, não superiores a 400% (quatrocentos por cento).

§ 3? O regime de. que trata este artigo somente se aplica a remessas de valor até
US$ 500.00 (quinhentos dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas.

• § l.· com rrdação determinada f1t!la Lei n.· 8.383. de 30 de dezl!mbro dI! /991.

§ 4? Poderão ser estabelecidos requisitos e condições para aplicação do disposto
neste artigo.

Art. 2? O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. I?
deste Decreto-lei, estabelecerá a classificação genérica e fIXará as alíquotas especiais a
que se refere o § 2? do art. I?, bem como poderá:

I - dispor sobre normas, métodos e padrões específicos de valoração aduaneira
dos bens contidos em remessas postais internacionais;

11 - dispor sobre a isenção do Imposto sobre a Importação dos bens contidos
em remessas de valor atéUSSl00.00 (cem dólares norte-americanos), ou o equivalen
te em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.

• Inciso JJ com rrdaçiio dl!tl!rminada f1t!la Lei n." 8.383. de 30 de dezembro de /99/.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda poderá, também, estender a aplicação
do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de conhe
cimento aéreo.

Art. 3? O inciso XVI, do art. 105, do Decreto-lei n? 37, de 18 de novembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

"XVI ~ fracionada em duas ou mais remessas postais ou encomendas aéreas in
ternacionais visando a elidir, no todo ou em parte, o pagamento dos tributos aduaneiros
ou quaisquer normas estabelecidas para O' controle das importações ou, ainda, a benefi·
ciar·se de regime de tributação simplificada" .

• Este o caput do art~ /05. "modificado: "Aplica-se a pena de perda da mercadoria:".

Art. 4? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

JOÃO FIGUEIREDO

LEI N. 8.383 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do
Imposto sobre a Renda, e dá outras providências

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

.Da Unidade de Referência - UFIR

Art~.J:.. Fica institUída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR. como medi
da de valo"t~é parámetto de at~fizãçãomonetária àe tributos e de valores expres·

sos em cruzeiros na legislação tributária federal, bem como os relativos a multas
e penalidades de qualquer natureza.

§ 1? O disposto neste Capítulo aplica-se a tributos e contribuições sociais,
inclusive previdenciárias, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissio~aisou econômicas.

§ 2~ É vedada a utilização da UFIR em negócio jurídico como referencial
de correção monetária do preço de bens ou serviços e de salários, aluguéis ou "ro
yalties".
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Art. 2~ A expressão monetária da UFIR mensal será fixa em cada mês-ca
lendário; e da UFIR diária ficará sujeita a variação em cada dia e a do primeiro
dia do mês será igual à da UFIR do mesmo mês.

§ l~ O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, por intermédio
do Departamento da Receita Federal, divulgará a expressão monetária da UFIR
mensal:

a) até o dia 1? de janeiro de 1992, para esse mês, mediante a aplicação, sobre
Cr$ 126,8621, do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC acumulado
desde fevereiro até novembro de 1991, e do índice de Preços ao Consumidor Amplia
do - IPCA de dezembro de 1991, apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE;

b) até o primeiro dia de cada mês, a partir de 1? de fevereiro de 1992, com
base no IPCA.

§ 2? O IPCA, a que se refere o parágrafo anterior, será constituído por sé
rie especial c\\ia apuração compreenderá o período entre o dia 16 do mês anterior
e o dia 15 do mês de referência.

§ 3? Interrompida a apuração ou divulgação da série especial do IPCA, a
expressão monetária da UFIR será estabelecida com base nos indicadores disponí
veis. observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais
de pesquisa.

§ 4? No caso do parágrafo anterior, o Departamento da Receita Federal
divulgará a metodologia adotada para a determinação da expressão monetária da
UFIR.

.~ - --.-.. _.._._-.------- -- --.-- ---•.••....•..•..•....•.•••..........•.... , ....•.........•..•.....................•... -- ..•...........--..-...........................••.••.

COMITE BRASILEIRO DE NOMENCLATURA

RESOLUCAo N9 75, DE 22 DE ABRIL DE 1988

o COMIT~ BRASILEIRO DE NOMENCLATURA (CBN). no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 156 do Decreto-lei n~
37. de 18 de novembro de 1966. e tendo em vista a adesão do Brasil a'
Convenção Internacional sobre o Sistemn Harmoni%ado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, em 31 de outubro de 1986, RESOLVE:

" Art. 19 - Fica aprovada a Nomenclatura -Brasileira de
MercadA1'1rs· (NBM/.SH), bas.aada no Sistema Harmonüado de Designação e
de Codificação de Mercadorias elaborado pelo Conselh~ de Cooperação
Aduaneira. .

Art. 29 - A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBMI
SH1. baixada com esta Resolução. entrará em vigor em Dl de janeiro de
Ua9.

HELO!ZA CAMARGOS MOREIRA
Presidente

··········· ·_- _~_ft __ _ __ ._ __ .__ . __ .
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Src;â'o XIX
Ann Ir aunic;oui suas partu Ir acnslÍrios

C.pítulo 93
Ar.as Ir aunidn: suas ,artEs Ir acnsiriofl

Notas.
i. O ,resute Capitulo nio coaprunlle1

.) os fubinlntes Ir cápsulas ful.ln.ntn. os ddonadons, os 'o.uctn de iluainl
do ou contrl. o Innizo t outros I.rtitos 410 C1.pttulo 3&;

b) as ,artrs Ir aculÍrios de UIO' ural. na acrp;:io da Not. 2: da S&'cio XV, de u
tah, COIU'" (Sec;:lia XV), Ir os artEfatos narlhantcs dr plástico (Capitulo 3'h

,> os carros dr caabat« Ir auto.;vcis blindados ,posicio 8711),
d) as air.. hllrsc,picas Ir outros dl".ositlvDS ;Ptl(OI, salvo quando aontados nn

.r•., ou, ltuando nao lontldol, flue se .''-rutlte. coa as ara.s a lIue se dnt inu
(Capítulo 9th

c) as bntas, arcos Ir 'hchu 'Ir). tiro. ilS ar.as ubohdas p.r. rsgrin Ir JS .r
.n COI carachrístlcas de brinquedOs (Capítulo 95),

f) as arau t II\lni~'il!S &oa car&&tertst l&u de objetos de &oltçii.o ou de 'lr.ti,;uida
dn (posic:ôt5 9715 ou '716)·

2. Considrraa-sl' tratores, na acepç!io do presente CilPitulo. os ....riculos .otores rs
S"w:iillnntr concrbidos para puxar oU.upurrilr in!itruaentos, veicules ou carJJ.s,
.rs...tlUr ilIpre!SE~tc. cErt.9..s..d.i.sposit i ....os acessír ias que per.ih. o tnnsportr dr
f'ltrra.t:ntas, ~t:Hntt:5, adubos. etc., relaCionados co. o seu uso #!";ncipal •.~

3. Considltra.-st vltlculos i1uto.íVl'is para transportE coletivo dt: puu!lIdros. nI

aeepc:~o dil posic:ao 8712. 0'5 w:ículos eonct:bid05 pa.ra. tT~nS1S'Ort'lr dEZ penoas no
.ini.o, incluída o .otor tsh.•

4. Os C~il'5SIS dI: vEÍculos autOMÓVEIS. qUilndo providos de c.l:dna. Ch5!i,.,.jcilll-sr ilas
pO$IC;Clrs 6702 Oi 87'4 e não na posldo 8716.

~. A ~osi:;âo 871:! cOMprnnde tolias liS biclclrtas p'ilr:i crianc;as. 05 outro§ ciclos para
Cf lan'i15 chsslfieaa-sr na posi,;o 9~.1.

2. Jla lIctpcio da posicio 9316, o tlrac partES nio coaprttndr os anrtlhol dI rádio ou
dI ratlar, da posicio 8526.

___ Autollóveis dE PilSsavriros co. aotor .. gasol ina. dE até 108 li!' dr
potÊncia bruta (SAE)

--- Outras

__ t)E C\ Hndnda suptr ior il 15.. C&a.....5 nâo SUPEfI or a 39tê cll3

--- lIutOalóVE'is dE PÕlsS"il9Elroo:> COll .ator .. ileoal

---- CKD C"coIIP1Etel~ knockcd dowr.")

---- CKD {"coJlPhtt)9 knocltEt\ dO)jnN
)

---- QualqUEr outro

_ DE eilindrad.. SupErior .. \ttel:llI'3••'aS n~o superior .. 1'5t0 ul3

--- AUtOIlÓVCIS dE' passageIros COII Motor", 9asol inlt

-- Df cilindrada nilo 5UPf:f10r a 1690 Cll:=!

_ Outros vdclJlos COAI ~otor dE: pi!itiú alternat jvo. de '.!ini,~" por
CEntElha thisêil)

_ VEiculos tsprciõR.)atntE concrbidos para SE duloc;.r sobrE' 1. nrYf;
v~;culos RSPEcials para o trilnsportr de pnso)S nos c:aIlPD!r ÓE 901ft;

t "tículos snrlh;.nhs

AutD.lÍv~is dI ,assilluiros t outros VEículos auto.iY~1I prínciPill.EntE
conr:lb idos para transporte dE prssou (txceto os da posição 8712),
'incluldos os vrlculos dI uso .isto (",tation Ma,on."') It os auto.'vtis
de corrida

871S

B71S.1O ....
E7e3.:!

87IS.~ IBBO

8713.22

li

Bl11

tl99

B2

e:!'l

0299

9"9

9713.2'3

li

12'1 - CKO (·eoaplehl~ knoehd dovn·)

1299 -- Qudqu~r cutro

13 -- Auto.óv~ís de p;lssurirool;. coa latar a álcool, dE ati UI MP de
,otene II brut I CSAE)

1199 --- Gualqurr outro

li --- Autoaóvtis de puugEiros COI Motor J. inol ina

11.1 --- CXD (·co.plttrl~ knochd do..n")

1199 ---- tuahucr outro

.2 --- Autolóveis dt passiuiros COI notar i usol ina, de lais de 111 HP
de potinCl1. brut, (SAEl

13fr -- CXD C~ca.pl ...l:ltl!j knackrd dOllln-)

Im - Qualquer outro

14 --- Auto.óvc-is de pU5J.uiros coa Ictcr a ;álcool, dlt lIais dE ue liP.
de potine i a bruh (SAE)

99" --- Outros

1499 .---- QualqUEr outro

8713.24 -- t>1' til indr1.dil. superior a 3... ca3

BOllbillõ. grMildi\s, torpedos. flinas, lll(ssris. cilrtuchos t outras .uni
ÇÔE5 r projihiS. ~ suas partES. incl'Jídos 05 :a9i11otts.,chuflbos de
caça E buchas para cartuchos
- Cartuchos l' suas pilrhs. p=lra pistolas dI: rrbihr ou para pistolas

dI: ÊMbolo c.ti ...o para abiltl'r aniuis ••••••••••••••• 4~

- Cil.rtuchos r suas partts, para upingil.l'das ou carabinas dr cano li-
'So; chuabos P'il1'1II. u.ra.bína.s d~ ar co.pri.ido

-- Cartuchos • ~

-- Outros •••••••••••• ~.......... ••••••• 45
- Outros tartuch05 E suas partrs •••••••••••••••••• '15
- Out.ros 45
Sabres, fspadlS, baionrtas, Iancas , outras ar.as brancas. suas par-
ttS r bainhas 45

'''Mas dt guerra, ~Xl:tto rtv'lver.s, pistolil$ t ar.as brancas
--- fiara t.l.IO 111:. J-troniutica .
--- Outros •• ' .
Revólveres li: pistola" eXCEto os das p05i;:iín 9313 ou 93.4
--- Rt!vó}vr:rts - 45
-- Pistolas 45
Outras ~rns dr foso t aparelhos suelhantn que utilizu I. dtf'lagra
;:io da ,ôlvora [por txuplol espinsardas r carabinas, de tau, ar..,
de ;050 carresávris rxclusivutnh pela boca. pistolas lanca-roguttes
I: outros ilParrlhos concrbidos apenas para la",,,.r fOiudrs dt sinali
za...ão, pista1u t: rc:vó1vc:rrs nn tiro de f'ntl.·<tiro u. balal.
pistolas dI: i.boto cativo para abattr aniMaiS, canhiies bnca-anrras)
- Arns de 'ogo carregiÍvris rxclusiv"..ntr PtJa boca
--- Carabinas, 1It5pinlllardas t sllt.~lhllntts. de caça 45
--- Outros 45
- Outras espingardas E cilrabinas.. de cõ'ça ou de tiro-ao-alvo, co. pr-

10 .rnos UM cano 1150 45
- Outras I:sPinSlardas r: carabinas, dr: caça ou de t Iro-&o-a}vo •••• AIS
- Outrol
--- Pistolils de sinalizaçl;n 3Q
--- Outras 45
Outras ar..s (por r::uplo: ~sp inllardas, carab Inas I: pIstolu, dE .0-

la. de ar COIllPriflldo OIJ dE' gi~. ca55rttt'"~)' e :ceto as d~ posiça:o
930; •••••••••••••••••••••••••• • <!.'5
Partes J; acnsórlos do~ ilrtigos d~s posiçors 93~1 õl 9304
- De rcvól ...errs ou pistolil~ •••••••••••••••••••• .t5
- [le upingilrdas ou Cilrilblnôllõ llt! P05i'~o 930$

,-- C;;nos lisos ••••••••••••••••••••••••••• 4S
-- (I'Jtrcs ••••••••••••••••••••••••••••• .4~

- OrJtror.
--- :Ji,:>posit"ivos iI~orteced,=,r!\C de rECUO. uov(",eis. de: borrilcha. pua

tsp'lngllrdillS, carabínÕls f StMEHl'i<ntE's ••••••.••• • ~S

--- ';andolltiras pÕlril tSpitl9'll:I'"CllS, t"raOlnll.'S r seMi:lh..ntt:,,;
~--- Ot touro ••••••••••••••••••••••••••• i{,
---- QrJillQUE'r outra •••••••••••• • • • • • • • • ~

--~ Outros
---- Das ilrMa5 coftlprefndi~iII!; na posiçiio 93~1 •••••••••••• 45
---- -t'JillQ'JEr O'Jtro •••••••••••••••••••••••• 4!i

ALIIUOTA
Z

NOTAS COlII'LEIlENTAIlES (Neli
Me ('3-1) Fico rtduzltln para llX as all4luotas do IPI Incldtfth' sobre -cartuchos de

~ual~uer ,niclt, ua prDJ~tl1, tXClto para caca t tlPorh-, classificados
no cidigo 93.16.

Me (93-2) Fica. rtduxldu I. IX (ZEro por ctnto) ilS ai íquot.s do IPI incidlnh sebrt
O!.5 produtos classificados nos códilos 9382....6188. 93.2•••••2•••
9aI3.9••9911 r 93.'6. quando dtst inl.dos aos órgaos dr Sl'S1Urança plibI iea h
dera'I t estaduais.

93'1."
tlU
99••

93'2:18
:n..
e2et

9383

93.3.U
.1.B
9916

9393.20 e069

9363.30 l8ee
9303.98

tl09
99"

9314.6e e.ee

9395
93eS.i~ eMG
93e~.2

9365.21 leGe
nIS.2'1 G~e~
'>'30$.90

e1l!'0

92
0201
0299

"99tH
Q99Q

9316

9316.11 eeee

93'6.2

9316.21 ....
93'6.29 .eee
93'6.30 litee
9316.91 n ..
93.T.U ....

E SUB-I E SUB-I
POSIÇ~O IITE" I

~6~iG~-;~;~~--------------------------------------~

----------1
POSIÇ~oIlTEIt I N E R C A D O R I A

12 --- AutOIlÓVEis dr P~s~aJEiros tal! .otor a i1':OD1

CIPltula 87

Notas.

'-'riculos auto.ivEis, tratores, c ic10s .. outrttl
VEiculas tErrEstres, sUJ.s ,:artES e aCl!'SsíriOI

.
~'PJ-9. -- J'1J'il1~uU~4~~Q:

f:31t --- A.bulinc ia
9ue --- Outros

- Outros VEÍculoi, COIl .otor dE' pistio, de igni,ic por c:olPrtssào
(diEsel ou Sl:llidiuE»
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22'4.21 -- E~ ,-te: ipit!ntn de Cl.puidadc n~o suplErior a 2 I ítros

.1 - Vinhos lIe Mil

8113.31 -- Dt ciUndrad.a não sUPErior i\ 15.0 c&3

1116 --- t....to.êvris dE passag~iros

95ft. ...-- Outrtls

221-4.2 ... Outros vinhos.;'· .05t05 dI' uvas cuja f'Er.cnta,io tenha sído i.pedida
ou intlrroaJl:ida por adiC~D de álcool

t1 --- AJto.óVE'is dr: paS5JSlEiros
...1 ---- De atÉ 1" MP dE ftotrnciil bruta CSr.E)

1111 - Vor~r

'Ui'! ---- Dr: Ui5 d~ UI HP dt patinei .. bruh
1112 -- Frl ....I.

.211 ...-- AIlbuUnl:ia
1199 ...- ...- tualflurr outro

12 - Vi""os dr sGbrrHSI. ou I icorosos

1211 - In wrir.

129' --- ...I~••r ..tr~

li" --- FiII rado doer

991t -- Outr••

.. Outros aostOI dI UYII

-- N~o lerHnhdos. adicionadolde i.lCDDI, coaprerndrndo as aistrlu

--- Co. Irrunhl:'Q inturolPida por adi,io dI álcool. cOlprnndlmdo
as aishhs

--.., KastDS de uvas cuja IerarntaC'ao trnha sido jlPrdída ou intErro.
pida Por adicio. dI ilcool

---- H10 'crHnhda~, adiciol\ldosde álcool. co.prundrmlo ilS Mi5tr1as

- Ca. 'er.rntac~o interrMPida por adiç:ao dE ~ICDOI, co.pruncendo
as aistrhs

- ... Outras

--- Vcrlfe

-- Frisante

--- D~ xllrn

-- Vinhos dt NA

-- lua.huer outro

...-- Vinhos dll sobrrMsa ou licorasos

..-- DI. .aadeira

---- halllluer outro

13 -- Mostos dI uvas c:uJ. f"Eraenhcáo trnha. sido i.PEdida ou ínhrroa-
.I~••or .dldo ·d. álc••1

1212 - Do .orto

1213 -- Da ••r ..

22.5 VrrllUt,s r aut,ras vinhos IIt uvas frucls prltpandos coa plantu ou
IWltlncil5 araitica.

1311

13'~

221~.29

II

1111

1112

li'"

I~

1211

1212

1213

1299

13

1311

1312

Cu/t.I.22

Z, Na actpçio do"'rtHntt Ca,itu]o t das Capitulos 2' t 21r o teor alcoUico t:;,;. .,,~u
... detrr.ina-se i tnf1llraturil <til 2. !rJUS unt ígrados

c) as saluci" a.'UOAI ~u contenha•• Ila ,.no. Mis de tlX dI' ácido acitica (,.osi
cão 291511

e) Os produtDs clt ,rrtuaaria ou de toucador (Cl.Pitulo 33).

3. Nil lCEPCio da IIolicâo 22'2, conlideru""u bebidn Aio alcaillc.. 11 .bebidas cujo
bar Ilcoílico n Y01UH nia excrda '.51 vol. As bEbidas J.lcoílicas chSSif"icu
u, conforlt o caso. nas ,05ic'its 2213 a 2216 ou na PDsic:io 2218.

") as HdiClMAcos das pasictl'S 3113 ou 3H4.

't11I~••• 1I~.I~os .Icoóllcos ••1......

IIDh dr Sub,osiCio.

I. Na au,do da sub,osido 22'4.11, considera.-n vinho, nPu.-ntn .. vinhos- l'SPuao
501 os Vinhos llIur IPrrstntn. ligando cDnservados à h.'ratur.. de 2. grauS crnt i
.,ados n rcci,ient""'_f"efh~d~. uaa sobnpn5sâo iJulI ou 5"Perior a 3 bares.

.... CawltHtltlr CIICI. ,

"'J"
I. O ,rrMnte Capitula "ao c_rnttdltl

a) a ilua do ar (,olicio 25tlh.
It) &~t1&U dutlhdu. dr...c"'Htibilldadr 0lJ de i,ul1 Slrau dI' ,ureza (polic:lo

2BSll ,

9"1 -- Outro'5
8113.33 -- Df cilindrada SUPErior a 2See ct.3

li" --- Auto.Lvt 15 dto pa~Sõ1gt; rD~

1211 --- Aabuiincia

99.. _..- Outros

'"3." - Outros

11.. - ..- itutc.'vt"is di: pilSUgElfOS

99.. -- Outros

i. Entrfldl'-sc por ·vlnho 'rlsante'" CMl ·Yi~ho gaseificado'"'. o vinho de HSil dr sabor 22IS.1t _ ta "recipientes dr- Cilpacidade não SUPErior I. 2 litros
KCO ou adOCicado. CDe .... IIHi'ic1.do .íxi .... dI 1,:5 abosf"eras <1,519 barrs) ;.
ha'Rr'ltun de II Iraus cent {sratlos t trildu;,ao a}coó} ica de 1. a 12.5 graus c~n- tlH ..-- UerltUles
t ltrld05. ~. voluu (graus 61» lussacJ.

12H -- "in.~o.

2213." Cor••J.. ~r ..n. 1311 --- GuadolO

liliG. _ .. CDnuntrado de cerveja

82 --- Ea rrtipir:nclIrS diferentes dos de lah, dE capacídad~ até i lítro

ê282 --- Dr >1) ta tcrunhdo

G3U - ÜI lati

l).44& ...-- E. barril ou t. rrc:iplent~s snelhilntl'5

9910 -- Outros

22IS.9I

99" -- Outro,

- OMtrol

li" --- Vrr'ut..

12.. ,-- lui ••d.,
13.. _ G•••do.

14H -- MI,hl.. c...o.ta.

'''I - Oulr••

'Iinhol de tival frucu, incluldol DI vinhos enriquecidos coa ilcooh
~ltOI lIe U~I. IJCcJu.ldol DI da pOliç:io 2.19

uu. te - lJi"hos ..spuaantn I' vinhos upuaosos

11.. --- Ch••••nh.

22'6.1' htras, bnldal IcrHn,hdll (sidra, perada e hidroul, Por eu.plo)

.1.. - Sillra nio lilSei'icada

12.. -- Sidra la.. if"icalla

UH -- Porad.

Q2.. -- HOlCatd rspunnh 14H -HI~r...1

9918 --- Oulr••
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liI.. - ·Vinho· de jenipapo 1313 ---- DI' casc:as, polpas, rrvas ou raízn

17.. --- "Vinho" de abacaxi ou ananás 1314 -- De nsÊncias naturais

IS" - -'linho'" de caju 1315 --- Df essêncías art ifieiais

2218

22'8.1e

",. -- Outros

'1t001 eUlico não dtsnaturado, ca. ua tea.r 1.lcoilic.o .a voluar infe
rior I. 8.% vol, .,uardrntrs, licores I outras bebidas espirituosas
(alcai) icuh prrpara;in a]coó) icas co.postu. dos t lpos ut il 7<:adol
na rabricuão de blltidn

.. PrEparações alceilicas COMPostas. dos tipos utilizados na hbrica
,ia dt btb idas

'399 --- lual'lurr outra

1411 - Licores ou erCles (cura;:aur larasllJuino, anisrh. cacau, ·chrrrw
brandy" e outros>

15 --- "'rritivos r a..rlOS ("'iHrr", Ferrolluina. "Fernd" r outros)

IS.l --- DI' alcachofra

ISI2 ---- Oc lad.

1599 --- Qua]qurr outro

ti

tl'l

--- Própr ias pua il ellborado de u {SltUI

--- DEStilado alcoílico chaMado uisqur de nltr ("'.J.lt lIIhisk!ll") co.
sriJIdu:;u;áo' aleoó) ica dE 59.S! +- l,:i' u voluar (gnus Gav"
LUSSilC), obtida dE cl'vada aaltada

1&11 -- lat i das.

99 -- OUtros

---; OI5ti1J:d.a.... ricoólico chuado uisClur dI cInais (Ngrilen llIhisky")
co. Slradua~~o alcoólica dt :;9,:;; +- 1,:;;, e. yolule (graus
Gav-Lusslc)r obtido dI' cErul nJ.o .altado adícionl.do ou nilo de
trlll.da II.ltadl.

9"2

99t3

99'~

-- Pisco

- Ilbida alco;1 in. d, jurubrlla

---- D~bida alcoólica de ,engillre

t2.. --- E. garnfa (3/4 dE 1itro)

13.. --- E. 1itro

99" - Outros

2218.4' - Cachan ou caninha (ru. e tafi,L)

ti" - RUI

.211 -- AguardrntE dI' cana ou caninha

13.. -- A,uardEntes de .1'1"0 ou cacha'a

99.. ---- Outros

:l2IS.:;1 - Gil e grnrbn

lU' --- Gil

12.. -- Genebra

12" - ~iuas-de-cDnn ia
3314 rrod"'tD~ de "beltza 0\1. de .a.\I.\\il,o ,rDvildos e ,r"va;;Itl para

con..,-vacio. ou cuidados da "Ir (exceto Hdica.rntol)r hu:luillll a,
,repara,ies aati-sDlvlls .. os bronzeldorel' .re,aracir, ,ara lUfticu
"'05 c ,edicuros

li" - 'erlule, (extratos)

3313.1. Perfuus r à,uas-de-cotania

Notas.

991:; ---- BEbida alcoól ica' de óllos Illstncll.is de fruta,

611'01 Issenciais R relin'id"s produtos .t'
,erfularia ou de toucador .reparados •

,rrpara,irl coAét ieal

at as prepa~ac:i1l'S alcoó1 i,as COIPostas dos t i,os ut iljndos -va I ,.hr ic.cSo de
.Nbj.das, da 'os i ,ao 22.8.;

b) aS' sabtes r outros ,rodutos da ,osid;o 34'h

c) as essiocias dr hreblnt ina. -de pinheiro ou ,royenientes da fabricI'.O dI. ,asta
de ,aprl ao sulfato r os DUtros produtos da 'osicio 3815.

2. As "'D~içõIE5 3313 ia 3317 aplicai-sr. rntrr outros, Ias prothatos, .ilturados ou nao.
,r.prlOS ,ara serra ut i1 izados CDIIO produtos da.udas ,alicies Ir acondicionadas
para VInda ti retalho tenda. ra vístat o sru ..,rrlo ,ar.a .~uelrl llSOl. exceto i,UI.
drst iladas arolÍ.t ica5 I" solu"rs aquosas de íleos tllln-:iais.

ea,ltulo :i:i

9999 ---- Guahuor outro

3. Con~idEra.-sE ,rod~tos de ,rr!uuria ou de toueuor: ,re,arUDI • PTepU'asies cos
MtlcIS. na ace,çao da 'oli'IO 33.7. entre outras r os Slluilttes .prochlt.Oll luhis
balluinhas :onhnd~..arbs dI' ,lanta araaâtica), ,rll;lraciIlS odorlfera, 4UII: atun
,or c~lbu5~ao~ ,a,els. ,rrfuaados e , ..Iis i ...rlllnadas ou· revest idos de cosait icos;
SOlU;:1E5 l,t(uldas ,Vil lentes de contato ou ,ara olhos arti'iciais; ,astas (-oua
tes·), 'el~r~5 t' 'lhos tecidos, i.,rel••llo., revestidos ou recobertos. til' ,erlor
ou de tos.rt ,cos; ,rodutos dI" toucador -,re,aradas. llUa ani..is.

--- Outros

---- DI' n.na-dr-açúcar

--- Or vinha

--- Qualquer outro

--- hJilcein OU graspa

--- lua1qUEr out n

-- Conhaqur

-- DE frutas

-- Outras

- Uísquu

11.. - E. rEcipientes de capacidJ.dr inferior a 3/4 de litro

1199

99

9911

9912

99'3

99'4

9915

9999

2218.2'

ti..

'2"

99..

22'8.3e

- Outros - Produtos dr lallui1aua ,ara os lábias

'UI. - ~Icool ot 11 ico I1H - Batol, ItS.c ereaDlO ou U.uido, I bri~ho ,ara as lábios

t2

12tl

- AJuardrnhs si.,)es

---.o Vodca

- Outros

- Produtos de aa'luilana .ara 01 olhos

t212

12'3

'299

13

t3tl

'312

--- Aguardrntn de anve ou de outras plantas I (~TrllJujl li'" r sr.r'
lhanhs)-

---- Aguardrnhs de frutas (de c idra, de ..rixa, d, crreja ou- "Ic i"..
ch" ou dI' outros frutos>

--- lualqurr outra

---- DE alcatrlo

---- DI' geng íbrr

ti"

99ft
33t4.3t

ti"

13"

14..

""

- Soabra. ddinradof, lápis pari sDbrancelhas, r riR]

- OUtro.
- Pr••an.,ães ,.rlo auicurCls r pedicuros

- I.se ,a.ra ur\hl.'5

- OUtr••
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-- Tintura!> r ducolorantes para cabelo

MM. c'l!~t.,. (Mel.

1. bt........ PWI

•• cl~llIa. - ........t.!:D. "U, H ,.111, IN ,_ .. nt t ..aJo ""'I~.
,- - MIII SlI(.niAus 4uFl..... "lcu.•• i i,
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PROJETO DE LEI N!! 2.723, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

oCongresso Nacional decreta:

Dispõe sobre a proibiçâo de comercialização e venda de bebidas,
alcoólicas nas rodovias federais.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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Art. I'. Ê proibido vender ou servir bebidas alcoólicas em

estabelecimentos comercmis localízados ás margens das rodovias federais do território

brasileiro.
Art. 2'. A multa pela inobservância do disposto no artigo anterior

sem de RS 2.OQO.00 (dois mil reais). corrigida pela variação da UFIR (Umdade Fiscal de

Referência) ou outro indice oficial que vier a substilUi-lo.
Parágrafo único. A reincidência sujeitará o estabelecimento

comercial ao dobro da multa prevista no <aput deste artigo e li sua interdição por 30

(trinta) dias.
Art. 3'. O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 90

Art. 4'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. SO. Revogam-se as disposições em contrario.

As estatísticas sobre acidentes nas rodovias brasileiras são sempre
assustadoras. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Trafego. ocorrem

J.OOQ.OOQ de acidentes por ano no Brasil. Neles, 300.OQO pessoas Saem feridas e 50.000

mortas.

(noventa) dias.

JU8TIFICAÇAO

Quase metade desses acidentes, geralmente os mais serios, são
provocados por motoristas embriagados. A irresponsabilidade desses custa muitas vezes a
vida de outros motoristas ou de pedestres mocentes,

Embora dirigir embriagado seja proibido pelo Código de Trânsito,

tomando o motorista infrator sujeito a vàrias penas. nenhwna providência é tomada contra
estabelecimenlOs comerciais que vendem livremente bebidas alcoólicas aos condulores. A

situação é mais grave quando se trata de comércio ao longo das rodovias, onde,
obviamente, as pessoas vão sair guiando mo veiculo.
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Contamos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação do
presente Projeto de Lei.

o péssimo estado de conservação de nossas estradas já é um sério

fator gerador de acidentes que, aliado a motoristas inebriados com o álcool, geralmente

forma uma combinação fatal.

Nosso projeto pretende por um fim à impunidade de comerciantes

inescrupulosos que não se constrangem em servir bebidss alcoólicas á beira de estradas.

Pretende. também, punir a outra ponta ds transação: o vendedor, transformando, assim, o

ato de dingír embnagado em um acontecimento gerado por dupla transgres$ão: a do

consumídor e a do comerciante
Para isso, contamos com o apoio dos nobres colegas na/aprovação

desta proposição.

Sal. das Seasões, em de de 1997.

Sala das Sessões, em de de 1997. PROJETO DE LEI N° 2.725, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Deputado Wigberto Tartuce

PROJETO DE LEI N~ 2.724, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Torna obrigatória a identificação de recém-nascidos e dá outras
providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 4.808, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lI) Toda criança nascida em terntório brasileiro seri

identificada através das impressões digitais e da planta dos pés.

Art. 2' A identificação será cumprida pelas in.tituiçõe. d. saúde

onde ocorrer o nascimento, juntamente com os Institutos de Identificação das Secretarias

Estaduais de Segurança.

Art. 3' O Registro Geral de Re<:ém-Nascldos comerá os seguintes

dados:

I _. nome, sexo e impressões digitais e da planta dos pé. da criança;

11 - tipo sanguineo da criança e de seus pais;

III - nome, endereço e número do Registro Geral dos pais.

Art. 4' Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua

publicação

Art. 5° Revogam~se as di"sposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A impressão dos sulcos dos dedos e da planta dos pé. é um recurso

importantissimo que a Ciência coloca a nosso alcance para a identificação de c:ada

indivíduo, uma. vez. que nunca variam. existem antes do nascimento e permanecem ate a

de<:omposição do cadâver e não se repetem nas pessoa•.

Modifica os arts. 213 e 214 do Decreto-Lei n2 2.848, de' 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°: Os arts. 213 e 214 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de

dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 213. Constranger mulher à conjWlção camal, mediante

violência ou grave ameaça:

Pena - castração, através da utilização de recursos químicos."

"Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave

ameaça, a praticar ou pennitir que com ele se pratique ato .

libidinoso diverso da conjWlção carnal.

Pena - castração, através da utilização de recursos químicos."

Art. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3'. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O abuso sexual, principalmente contril crianças e adolescentes.

tem atingido proporções alarmantes. preocupando autoridades no mundo inteiro. Existem

grupos criminosos atuando na exploração sexual a ni"el internacional.

Recentemente. no Estado da Califórnia (Costa Oeste dos Esrados

Unidos), a.pena de castração química foi aventada como pwrição para os crimes sexuais.

É preciso que se tomem medidas drásticas e urgentes também no

Brasil, pois a sociedade não pode mais ficar exposta a essas atrocidades, assistindo à

Violência sexual cometida contra mulheres. crianças e adolescentes de fonua impune.

Neste sentido, a exemplo da solução apontada no Estado da

'Califórnia, conclamo meus ilustres Pares à aprovação desta proposição como contribuição

desta Casa Legislativa no combate a esses crimes contra a liberdade sexual, considerados

hediondos.

Segundo os especialistas. o, sulcos dos dedos dos recém-nascido.

são pouco profundos e muitas vezes as impressões digitais podem não ficar bem

registradas. Dai a necessidade da impre.são, também. da planta dos pés.

Desse modo, colocaremos um obstàculo a mais aos seqüestros de

crianças para adoção e para outras finalidades, conforme crescentes denúncias.

Sala das Sessões, em de de 1997.

1.- J
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO PENAL

Fevereiro de 1997

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte

PARTE ESPECIAL
.c. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES

CAPÍTULO r
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante vi-

olência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.*
*Redação dada pela Lei.no 8.072, de 25.07.90.

Parágrafo único~*
*Revogado pela Lei nO 9.281, de 04.06.96.

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.*
*RerJação dada ao parágrafo pela Lei nO 8.069, de 13.07.90.

Atentado violento ao pudor
Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave

ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso
diverso da conjunção carnal:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.*
*Redação dada pela Lei nO.8.072, de 25.07.90.
Parágrafo único.*
*Revogado pela Lei 9.i81, de 04.06.96.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos.*
*Redação dada ao parágrafo pela I.ei nO 8.069. de 13.07.90.

.........................•......................................................................................
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o SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V.
EX§ a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, com fundamento
no art. 95 e parágrafos do Regimento Interno, desejo
formular questão de ordem a fim de propiciar à ilus
trada Presidência a oportunidade de reafirmar - gri
fado por mim - a interpretação assente e consagra
da nesta Casa, desde a vigência da nossa atual Lei
Interna, ou seja, a partir de 1989, através da prática
reiterada e uniforme tantas vezes obseNada nas
Comissões e neste Plenário, quanto à correta aplica
ção da regra contida no art. 72 do texto regimental,
precisamente no tocante à exigência do quorum de
votação de maioria absoluta da composição da Casa
para que se considerem eleitos em primeiro turno os
candidatos aos cargos da Mesa.

Sr. Presidente, quero que toda a Casa tome
conhecimento do teor desta questão de ordem - e
por isso comuniquei previamente à Secretaria-Geral
da Mesa que iria fazê-Ia no início desta sessão - de
vido as conseqüência que a Casa viverá, no meu
modo de entender, a depender da solução a ser
dada pela Presidência.

O posicionamento que ora se aguarda tomou
se indispensável em face do mais recente exemplo
de oportunismo e desapreço à ética parlamentar, de
tentativa de desrespeito às normas regimentais. A
manobra em curso surge como mais um sintoma
grave da deterioração das práticas democráticas e
da credibilidade das instituições, por obra dos que
apregoam o aviltamento do processo sucessório da
Mesa, com certeza sob a inspiração de que os fins
justificam os meios, quaisquer meios, mesmo os que
atentem contra a moralidade das eleições deflagra
das no âmbito da Casa.

Refiro-me às vozes isoladas e rapaces daque
les que pretendem reinventar o Regimento Interno,
moldá-lo segundo a métrica de seus interesses elei
toreiros imediatistas, sob o artifício de que o quo
rum para se eleger um candidato em primeiro es
crutínio seria o da maioria absoluta dos votantes
presentes, exigindo-se a maioria absoluta dos mem
bros da Casa apenas como quorum mínimo de pre
senças. Por essa forma, desde que presentes os
257 votantes, bastaria o sufrágio de apenas 129
Deputados para considerar-se eleito qualquer can
didato à Mesa, a despeito de esse quantitativo tra
duzir o consenso minoritário da quarta parte da
composição plenária da Casa.
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Trata-se de expediente que reflete o temor
quanto ao resultado do processo eleitoral e clara
descrença quanto à sorte dos seus candidatos, mes
mo que a pseudovitória que logrem obter, por essa
forma espúria, nada mais signifique do que vilipen
diar as regras do jogo, amesquinhar a legitimidade
da outorga de poderes diretivos e tripudiar sobre a
representatividade do mandato, para ornamentar
uma investidura destituída de grandeza, dignidade e
lisura.

Os que pretendem distorcer a correta inteligên
cia e o exato alcance da norma regimental são os
pregoeiros não de mais uma simples maracutaia
eleitoral: chegam a reunir todos os ingredientes de
defensores de um deplorável golpe contra a institui
ção legislativa cameral, conspurcando-a exatamente
onde deveria primar pela probidade dos métodos e
inteireza dos resultados, porque o que está em jogo
diz respeito à escolha dos dirigentes máximos de um
Poder da República.

Ora, o caput do art. 72 , em clara sintonia com
o inciso XII do mesmo dispositivo, estabelece que:

-Art. 72 A eleição dos membros da Mesa far-se
á por escrutínio secreto, exigida maioria absoluta de
votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em
segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos
Deputados, observadas as seguintes exigências e
formalidades: (...t

A sua vez, o inciso XII determina:
-XII - realização de segundo escrutfnio, com

os dois mais votados para cada cargo, quando, 110

primeiro, não se alcançar maioria absoluta;"
Semelhante critério foi introduzido com a re

forma regimental de 1989, que na ocasião buscou
adequar a Lei interna à nova Constituição Federal,
recém-promulgada. Ao optar pela regra da metade
mais um do total de Deputados, nosso Regimento
teve o claro e insofismável propósito de assegurar
autenticidade, legitimação e representatividade
aos cargos da Mesa, sobretudo à sua Presidência,
cuja investidura deve ser fruto de decisão ampla
mente majoritária de seus pares, expressa em fun
ção da composição plenária da Câmara dos Depu
tados.

Assim deve ser porque o Presidente não o é da
Maioria ou de um Partido, mas ostenta a condição
de mandatário de uma das Casas do Poder Legisla
tivo da República, e deve agir por delegação majori
tária dos membros que compõem a dita Câmara,
não de facções ou de grupamentos de forças e inte
resses políticos ocasionais ou das presenças mo
mentâneas formadas neste recinto.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs Deputados, é fato conhecido que a ima
gem do Poder Legislativo ante a sociedade não está
em seus melhores dias. Muitas têm sido as tentati
vas de explicar esse fenômeno: há quem o atribua a
uma campanha intencionalmente orquestrada, origi
nária dos setores sociais que têm interesse no enfra
quecimento da instituição: outros creditam essa res-
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Recorde-se que a nova regra regimental alte- eleitoral, só poderá sagrar-se vitorioso em primeiro
rou, em substância, o inciso XI do art. 61! do antigo escrutínio o candidato que também somar o mínimo
Regimento Interno (aprovado com a Resolução nll de 257 votos, tal como lhe é exigido pelo caput do
30, de 1972), cujo texto, além de exigir também a art. 7!l do Regimento.
presença mínima da maioria absoluta dos Deputa- Esta tem sido a prática iterativa na Casa, não
dos (v. inciso I do artigo citado), adotava, porém, o só na escolha dos integrantes da Mesa nas eleições
critério da Mmaioria absoluta dos votos dos Deputa- de 1991, 1993 e 1995, como também a cada ano, no
dos presentes para eleição em primeiro escrutínio, âmbito das Comissões, que aplicam o mesmo pro-
salvo para a dos Suplentes dos SecretáriosM. cesso eleitoral, por força do § 311 do art. 39 do Regi-

Todavia, com a edição do atual Regimento, mento Intemo da Câmara dos Deputados.
através da Resolução n!2 17, de 1989, ao lado de Diante da clareza interpretativa da norma regi-
preservar-se o quorum mínimo de presença da mental, em consonância com o texto constitucional,
maioria absoluta dos Deputados, passou-se a consi- assim corroborada pela prática reiterada e uniforme
derar eleito o candidato que alcançasse a maioria da Casa, insto a douta Presidência a reafirmar dito
absoluta dos votos em primeiro escrutínio e a maio- entendimento para que se preserve incólume a inte-
ria simples em segundo escrutínio. gridade do processo sucessório dos cargos diretivos

O quorum de eleição, em primeiro turno, isto da Casa.
é, a maioria absoluta, está inequivocamente atrelado Talo teor da presente indagação, que endere-
ao quantitativo total de membros que compõem a ço ao judicioso pronunciamento de V. ExA.
Câmara dos Deputados, uma vez que o Colégio Esta questão de ordem, Sr. Presidente, foi pro-
Eleitoral, ali considerado, é o da composição plená- tocolada às 10h30min do dia de hoje. Comuniquei à
ria e não o número aleatório, eventual, imprescindí- Secretaria-Geral da Mesa que a apresentaria na
vel de Deputados votantes, porque este configura abertura desta sessão, porque certamente o despa-
exceção que, para prevalecer, exigiria referência ex- cho a esta questão de ordem, para prevalecer o di-
pressa, como o faz, por exemplo, o § 31! do art. 95 da reito de quem a está formulando, deve ser garantido
nossa Lei Interna, ou a própria Constituição Federal, antes da sessão Qlle vai processar a eleição para os
no § 21! do art. 76, quando prevê a eleição por maio- cargos da Mesa Diretora da Casa.
ria absoluta de votos, e não dos votantes, do candi- Muito obrigado, Sr. Presidente.
dato à Presidência da República. O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre

A correta exegese da norma regimental, ou Deputado José Genoíno, a Mesa recebe a questão
seja, do caput do art. lI!, pode valer-se proveitosa- de ordem e a encaminhará ao Presidente, nobre De-
mente do texto expresso no art. 69 da Constituição putado Luís Eduardo Magalhães, titular da Casa,
Federal, que tem a mesma redação no tocante ao que, cremos nós, dentro do prazo necessário, a res-
quorum de aprovação. A norma constitucional clara- ponderá, principalmente em decorrência do próprio
menU:. ~!z que Mas leis complementares serão apro- argumento final de V. ExA, já que se trata de questão
vadas por maioria absoluta". Ora, como é óbvio, o que envolverá a Ordem do Dia da sessão de ama-
quorum de aprovação das leis complementares - nhã.
expresso com a mesma redação usada pela norma Era o que tinha a dizer.
regimental - leva em conta a totalidade da composi- O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-
ção plenária e não apenas o número dos Deputados se ao
presentes à sessão, que é naturalmente um número
inteiramente variável e ocasional.

Assim é porque, repetimos, o quorum delibe
rativo da maioria absoluta está indissociavelmente
vinculado ao número de membros que compõem a
Casa ou as Comissões, salvo se excetuado por nor
ma expressa que, diversamente, o referencie ao nú
mero eventual de votantes ou de presenças em ses
são.

Por conseguinte, Sr. Presidente, além do quo
rum mínimo de presenças, da orcl'3m de 257 Depu
tados, necessário para que se realize o processo
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ponsabilidade ao próprio Congresso, seja pelas po
sições subalternas que, em seu entender, vem assu
mindo perante o Executivo, seja por não estar cor
respondendo aos anseios do povo brasileiro e às
exigências do momento nacional.

Em nada contribui para modificar essa opinião
negativa - que como todas as generalizações é bas
tante injusta - a existência de alguns privilégios ina
ceitáveis. Além de servirem à Nação consumindo
lhe recursos preciosos e necessários, prejudicam o
regime democrático solapando a confiança do povo
em seu baluarte: o Parlamento.

Entre alguns tristes exemplos çIe tais aberrações,
que acendem o clamor da indignação geral, despon
ta o "Senadinho" termo por que ,ficou conhecida a
representação do Senado Federal na cidade do Rio
de Janeiro. De existência justificável há 30 anos, du
rante o processo de transferência definitiva da Capi
tal Federal para BrasOia, esse verdadeiro departa
mento de favores nada mais é hoje, do que uma ina
ceitável e desbriada mordomia. Tornou-se, com o
passar do tempo, um abominável: cabide de empre
gos, abrigo de uma caterva que, agarrada à sinecu
ra, autodenomina-se serviço púJl>lico, quando não
passa de um amontoado de autênticos bamabés.

Sua existência envergonha i\l Nação. Sua per
manência denigre a imagem do Senado Federal. As
manobras que sobrestarem sua :extinção depõem
contra a seriedade desta Casa cç>ngressual e atin
gem todos os Parlamentares.

Mas o prejuízo não é só dos Senadores e De
putados, estende-se também aos; outros servidores
públicos - os trabalhadores, os dignos, os compe
tentes - que por causa de exemplos como esse vêm
sendo diariamente enxovalhados Pela imprensa, cul
pados por todos os males do ~stado, acusados
como os grandes responsáveis pelos déficits orça-
mentários do Govemo. ;

O "Senadinho", Sr. Presidente, Srs Deputados,
é um luxo incompatível com o decç,ro e a sobriedade
que exigem as carências da esmagadora maioria de
nosso povo. Sua manutenção é ur,na afronta aos de
sempregados; é um desacato aos;trabalhadores que
se esforça'!1 de sol a sol pelo pãQ de cada dia; é um
desrespeito ao contribuinte e um atentado contra a
democracia; enfim, é uma vergonha para todos os
brasileiros honrados. .

Era o que tinha a dizer. ;
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa

adotará as normas regimentais. I

O SR. CLÁUDIO CHAVE$ (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e

Sr.s Deputados, gostaria de fazer o registro nos
Anais da Casa dos artigos intitulados "A casa de
Collor" e "Receita já investiga dinheiro de mansão",
respectivamente, publicados nas edições de hoje
dos jornais Folha de S.Paulo, de autoria do jornalis
ta Fernando Rodrigues, e O Globo, de autoria dos
também profissionais de imprensa Hugo Marques,
José Meirelles Passos e Florência Costa.

O povo brasileiro quer ver esse assunto escla
recido o quanto antes e com as respectivas provi
dências que o caso requer.

Pergunta-se, até quando o Sr. Femando Collor
vai continuar tripudiando sobre um povo crédulo
que, na sua ingenuidade, um dia teve o palpite infe
liz de fazê-lo seu Presidente?

Espero que esse assunto não seja mais um
cair no esquecimento e impunidade ou em "terminar
em pizza".

Solicito também que este pronunciamento me
reça o devido registro nos periódicos da Câmara e a
divulgação em A Voz do ,?rasil.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O
ORADOR

A CASA DE COLLOR

Fernando Rodrigues
Brasília - Não é de hoje que a casa de um polí

tico vira notícia.
Em 82, quando Lula foi candidato ao governo

de São Paulo, circularam panfletos apócrifos com
uma foto da suposta "casa do Lula no Morumbi".

Não adiantava o petista negar. Já tinha colado.
"O Lula? Esse tem casa no Morumbi e fica posando
de operário", diziam os desinformados.

Depois, encrencaram com a casa em que Lula
vive em São Bemardo, de um bom burguês seu amigo.

Mais recentemente, foi o apartamento de co
bertura comprado por Lula no ABC que apareceu
nosjomais.

No último fim-de-semana, havia um interesse qua
se geral pelo palácio no qual FHC ficou em Petrópolis.

Não adianta. A casa dos políticos fascina as
pessoas.

Quem não se lembra da Casa da Dinda, a resi
dência de Collor em Brasília, com sua cascata no
jardim?

Agora, uma reportagem deliciosa no "Jornal
Nacional" de sexta-feira mostrou uma casa com tor
neiras de ouro e uma cascata. Seria de Collor.

Foi o suficiente para que o ex-presidente de
sencadeasse uma operação-abafa. No sábado de



Hugo Marques, José Meirelles
Passos e Florência Costa

Brasília, Miami e São Paulo. A Receita Federal
deu início a uma investigação para descobrir a ori
gem do dinheiro usado na compra de um terreno em
West Paim Beach, Miami, em nome do embaixador
aposentado Marcos Coimbra, cunhado do ex-presi
dente Fernando Collor, e na construção de uma
mansão de US$5 milhões. A mansão, em fase de
acabamento, tem até torneiras de ouro 24 quilates.

A Receita quer saber se Coimbra é o verdadei
ro proprietário ou apenas o testa-de-fero de Collor,
que nega qualquer participação na obra. Se ficar
comprovado que houve sonegação de informações
ao Rsco ou ainda a existência de bens não declara
dos, a Receita deverá abrir processo contra Coimbra.

Depois de negar, em entrevista sexta-feira pas
sada à repórter Sônia Bridi, da TV Globo, que esti
vesse construindo a mansão no terreno de sua pro
priedade, ontem Marcos Coimbra voltou atrás e dis
se ser o dono da casa em construção. Através de
seu advogado, disse que a obra custou R$900 mil e
foi tocada com recursos que ele e a mulher, Leda,
juntaram ao longo da vida.

A Receita vai checar as declarações do Impos
to de Renda de Coimbra, de Collor e de parentes e
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manhã, recebi no telefone celular uma chamada do amigos próximos. A área de Inteligência da Receita
assessor de Collor em Miami. vai verificar se Coimbra declarou o lote onde está

"Isso é uma orquestração. A casa não é do sendo construída a mansão em Miami. Além de cru-
presidente", disse o assessor. De quem é então? zar os dados das declarações de renda, a Receita
Não houve resposta. vai verificar no Banco Central todas as transferên-

Ontem, um Collor parecido ao político de olhos cias de dinheiro feitas ao exterior por Coimbra e Co1-
esbugalhados do impeachment deu uma entrevista, lor. Todas as transferências de dinheiro para o exte-
aos berros, para a rádio "CNB". rior e todos os imóveis adquiridos em outros países

Imitou Jânio Quadrados. Chamou de "mocinha" têm de ser declarados.
a jornalista que fez a reportagem sobre sua suposta Os registros oficiais do Condado de Paim
casa. Para seus adversários reservou outros termos Beach dizem que há naquele condomínio - o Ibis
do vocabulário janista: "energúmenos" e "Iepidópte- Golf & Country Club - dois terrenos pertencentes a
ros". Marcos e Leda Coimbra. Um deles - o lote 27 - é

Como se estivesse em um palanque imaginá- onde está a atual residência do casal: 10.267 Os-
rio, Collor berrou sem parar na "CBN". Só não expli- prey Terrace, e custou US$189 mil, em outubro de
cou o que todos querem saber. Onde arruma tanto 1994. O outro é o lote 57, adquirido por US$331.300
dinheiro para viver como um sultão nos Estados Uni- em março de 1994 e sobre o qual está a mansão
dos? Esse é o mistério. que, segundo a Construtora Cribb, que a ergueu,

Quando o assunto estava para ser abordado, o custará US$5 milhões.
ex-presidente mostrou todo o seu apreço pela demo- Em Miami, Collor voltou a negar que seja o
cracia: bateu o telefone. Na cara dos ouvintes. dono da casa, falando sempre na terceira pessoa:
"RECEITA JÁ INVESTIGA DINHEIRO DE MANSÃO - O que mais me magoou foi a insinuação mal-

dosa de aquela casa é do Collor. Isso doeu muito.
Depois de dizer que não sabia da construção Às vezes os latidos doem mais do que a mordida.

em Miami, Marcos Coimbra agora diz ser dono da
casa Depois de reafirmar que tem, apenas uma casa

- onde mora, em Bal Harbour, área nobre ao norte
de Miami Beach - ele disse desconhecer a casa
mostrada na TV. Collor acrescentou que não tem
nada a esconder, e que os interessados em saber
quais imóveis ele tem na Flórida deveriam buscar os
registros públicos.

- Aqui tudo é aberto, é muito claro. Aqui não
há segredo. É só procurar. Mas não vão achar nada
além da casa em que resido. Essa é a minha única
propriedade - disse Collor.

A construção da mansão em lote que pertence
a Coimbra chamou atenção também dá diplomacia
brasileira. Pouca gente dentro do ltamaraty sabia do
novo patrimônio de Coimbra, ou mesmo de sua ca
pacidade financeira para compar um lote num lugar
tão privilegiado, onde somente milionários têm casa.
Corno sócio das organizações Amon de Mello, da fa
mnía de Collor, Coimbra recebe R$5 mil por mês;
como embaixador aposentado, mais R$6 mil mensais.

Dependendo do resultado das investigações, o
Governo federal poderá mobilizar a Pol ícia Federal
para, através da Interpol, aprofundar as investigaçõ
es sobre transferências de recursos de Collor e
Coimbra para o exterior. se a Receita encontrar irre
gularidades nas declarações e decidir agir, não será
o primeiro processo de Collor por sonegação fiscal.
A inexistência de declaração de IR da "Operação
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Uruguai" e de sobras de campanha levaram Collor a pança interna, através do incremento salutar dos
acumular uma dívida de R$8,8 milhões com o Fisco. fundos de pensões, dos depósitos em caderneta de

Em entrevista ontem à Rádio CBN, Collor, poupança, para que este montante seja capaz de fio
além de negar ser dono da mansão, chamou de nanciar o nosso próprio desenvolvimento.
energúmenos e lepidópteros (espécie das maripo- Sem poupança interna, nada feito. Outro lado
sas) os que o criticaram e ameaçou processá-los. interessante da moeda é a necessidade imperi()sa
Irado, o ex-presidente desmentiu a informação de que tem o Brasil de estimular as exportações de
que visitaria a casa em construção duas vezes por nossos produtos, através de mecanismos incentiva-
semana. dores, como barateamento dos custos portuários, re~

O ex-presidente ameaçou entrar na Justiça dução de tributos para determinados produtos de ex-
contra os que deram declarações contra ele, citando portação e, além do mais, o apoiamento à produção
o presidente nacional do PT, José Dirceu, por ter agrícola exportável que, sem dúvida nenhuma, se
dito que Collor estava zombando do povo e da Justi- constitui na base maior do nosso comércio externo.
ça brasileira. Está aí posto, Srs. Deputados, os imensos de-

- Aqueles mais afoitos, aqueles energúmenos safios que terá esta equipe de Governo, respaldada
que se arvoraram a dar declarações contra mim, de- pelo apoio do Congresso Nacional, de deslanchar o
clarações dolosas, danosas, contra esses eu estarei nosso crescimento, reduzindo os desníveis regionais
iniciando um processo na Justiça - ameaçou. vergonhosos, combatendo a miséria, a violência, o

Ao ser perguntado a quem especificamente ele império da injustiça social e muitas outras mazelas
se referia, Collor afirmou. que não se justificam às portas do século XXI.

- Me refiro a lepidópteros, como esse senhor O Custo Brasil, exorbitante, que é o causador
José Dirceu, chefe de uma repartição pública cha- da falência de milhares de empresas e que inviabili-
mada PT, que é financiada com recursos das diver- za o formalização das pequenas e médias, tem de
sas assembléias legislativas e Câmara dos Deputa- ser encarado de frente. Deve ser resolvida essa
dos. Este sujeito, este energúmeno, tem que tapar a monstruosidade do poder do Estado, de se ingerir
boca e dar um nó na língua dele para aprender a em temas que não devia mais intrometer-se. Centra-
respeitar as pessoas. Ele será o primeiro a sentir na Iismo exagerado, burocracia humilhante, serviços
Justiça o processo que eu vou lhe mover, para que públicos de péssima qualidade, falta de credibilidade
deixe de ser atilado e voluntarioso - gritou o ex-Pre- dos homens públicos e corrupção terão de ser com-
sidente, que bateu o telefone na cara do entrevista- batidos pelo Presidente Fernando Henrique Carda-
dor, Chico Pinheiro, sem explicar de quem é a man- so, pelos novos Prefeitos brasileiros e pelos Gover-
são que está sendo construída! nadores de Estado.

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB-RO. Perdemos, durante a ditadura militar, a grande
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, oportunidade de ter encaminhado o Brasil para uma
Sr.as e Srs. Deputados, passada a fase do teste de fase de prosperidade, a modelo do Chile, que hoje
força do Govemo, com a aprovação do primeiro tur- cresce a níveis invejados de 7% 1;1.0 ano, tem pou-
no da emenda constitucional que prevê a possibili- pança interna, ajustou as suas questões sociais,
dade de reeleição para os cargos executivos - Pre- como a previdenciária, a da saúde e a da educação.
feitos, Governadores e Presidente da República -, A ditadura brasileira só se preocupou com a repres-
sobra agora a expectativa e a esperança do povo são, com a perseguição política e se esqueceu dlo
brasileiro em ver, na prática, as melhorias das condi- futuro.
ções de vida de todos em todas as regiões. Veio depois a chamada década perdida ~ os

É certo que não será o Presidente a única pes- anos 80: megainflação e estagnação.
soa responsável por toda a magia e encanto do Resta, agora, a governabilidade, e aí está o
crescimento do País. Mas, agora, a possibilidade Governo Federal com acenos positivos de um man-
acenada de poder se reeleger por mais um mandato dato que poderá ser mais longo, com tempo sufi-
dá a ele um compromisso maior: de ganhar a próxi- ciente para promover a grande mobilização nacional,
ma eleição, mantendo altos índices de aceitação po- grandes campanhas para que o povo brasileiro saia
pular do seu Governo e, ao mesmo tempo, imple- da sua crônica desesperança, e que todos, sob a Ii-
mentar medidas indispensáveis para colocar o Brasil derança dos novos Prefeitos, desempenhem seus
numa posição mais competitiva neste mercado glo- mandatos com os pés no chão, contendo os gastos
bal, buscando mecanismos para aumentar a pou- desnecessários, evitando os abusos de poder e os



Modemizar o passado
é uma evolução musical
Cadê as notas que estavam aqui
Não preciso delas
Basta deixar tudo soando bem aos
ouvidos

Num tempo de grandes silêncios e frases sol
tas, num tempo de música ruim, sem alma, chula,
rasteira e apelativa, social e politicamente alienada,
da ilusão do luxo vazio, você, compadre Chico, ba
teu forte! Falou da revolução, do lixo, da cidade ex
cluída, dos desvalidos.

Bateu forte, incomodando os falsos cantores,. a
falsa música, os falsos sons. Rompeu o silêncio, a
barreira do silêncio construída pelos esquemas c0

merciais, tão neoliberais, esses vendedores de ilu
são. Irrompeu o movimento mangue e não s6 a mú
sica, a cultura, a estética, a poesia e prosa do man
gue, nesses duros e tediosos dias. Eis que você foi
um bálsamo e uma porrada, como bem cabe a um
poeta. Um grito de guerra: teu som, tua voz furando
a lama e salpicando nos quatro cantos do mundo.
Você, tão universal, abriu a garganta de uma cidade.
lançOu ul"1ia sernente revolucionária para os novos
tempos. Que outros continuem sua obra. Você nos
deixa muita vida e saudade.

N6s que amávamos tanto a revolução, que bri
gamos contra o regime militar, andávamos tristes
porque os filhos desses tempos perderam-se da his
tória. Na onda neoliberal dos nossos dias perguntá
vamo-nos pelos ideais e por aqueles que fo~ariam o
novo tempo. Será que o golpe militar s6 deixou de
herança o conformismo e a alienação para seus fi
lhos? Não. Pelo menos três grandes profetas desses
tempos, aqueles a quem coube sonhar e revelar o
sonho brasileiro, fizeram renascer a arte nacional.
Poetizaram uma geografia nacional. Cazuza, Renato
Russo e Chico Science tiveram essa glória e esse
cruel destino - a morte os pegou na juventude. Ca
zuza cantou o Rio, São Paulo, o Sul, a existência,desce.

03662 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurAnoS Fever~irode 1997

desperdícios, fazendo obras pequenas que de fato Cidade ilhada de miséria, de contradil;5es, que
sejam necessárias. Só acredito que tudo vá real- gestam movimentos, revoluções, lutas libertárias. A
mente melhorar se esses pressupostos de convic- música de Chico e Nação Zumbi deram sonoridade
ção e determinação forem realizados, se o líder à melodia do tambor, do maracatu, ao verbo, à pes-
maior, o boi da guia der os exemplos necessários. quisa social e à denúncia.

Se a cabeça é boa, o corpo obedece. O grande cientista social Josué de Castro foi
Desenvolvimento só existe com investimentos. revivido no artigo pemambucano. Chico, ao seu

A indústria e o comércio querem investir, mas não modo, trouxe para os dias atuais o clássico "Geogra-
com juros a essas taxas atuais, com arrocho fiscal e fia de fome", escrito há 50 anos. Sim, meio século
tributário sem precedentes, tudo para financiar a in- depois um cometa, um corisco chamado Chico
competência e a corrupção do Estado, sendo esses Science veio dizer que, infelizmente, nada mudou:
os argumentos da sonegação- monstruosa. Pagar
imposto para quê? E outros dizem: "o dinheiro terá
melhor resultado se ficar comigo, porque se for para
Brasília não saberei do seu destino". É a crise eterna
da desconfiança que terá de ser reconquistada.

Finalizo, Sr. Presidente. Há necessidade de bai
xar tributos e aumentar a base contribuintes. Não se
pode ter medo de encarar velhos conceitos, enraiza
dos numa cultura da ilicitude e da vantagem fácil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. as e Srs.
Deputados, o Carnaval do Recife é uma explosão de
festa, energia e cultura. Este ano, porém, ele está
sendo atravessado por um sentimento de dor e sau
dade pela morte de um dos mais ilustres artistas
pemambucanos, Chico Science. Francisco de Assis
França morreu num acidente de automóvel no do
mingo, dia 1li de fevereiro, na estrada que liga Recife
a Olinda. Tinha 30 anos de idade e muito já havia
feito pela cultura local e brasileira.

Chico fez parte de uma corrente, uma confra
ria, uma legião de gente de minha terra que traz no
sangue e na alma o sentimento das injustiças so
ciais, da revolta e da resistência. Ele trouxe para a
modemidade musical o grito de Josué de Castro, de
nunciando a fome e a miséria da nossa gente, o Re
cife cruel, desumano.

Ah! Recife. Cidade partida pelos rios e unida
pelas pontes. A miséria se multiplica sobre as águas
sujas onde pessoas moram em seus mocambos,
porque mais isso não lhe foi permitido. Chico cantou
esse meio ambiente cruel:

Num dia de sol Recife acordou com a mesma
fedentina do dia anterior.

Parece que só piora: mais favelas, mais mo
cambos, mais esgotos, mais desigualdades sociais:

A cidadE' não pára, a cidade s6 cresce
O de cima sobe, o de baixo



Adeus Chico. De cá te imagino no céu com
Gonzagão, rasgando um xaxado e explodindo num
maracatu celestial. Novas estrelas surgirão por con
ta desse maracatu atômico.

Por aqui os morros do Recife silenciam. E na
beira do rio, o mangue continua com seus homens
caranguejos. E Recife adormece belo e cruel como
disseram tuas letras. E Chico, através de sua para
bólica fincada na lama, mostrou o caos em que vive
mos.

"Entreguei ao Recife a minha emoção e a Per
nambuco o meu amor."

Obrigado Chico.

Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamen
to seja divulgado pelos 6rgãos de comunicação des
ta Casa.
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Renato se fez em Brasília e duvidou disso aqui; Chi- contram e se tocam na pele: o homem e o mangue,
co Science trouxe a lama, o pulsar do mangue do quando ele desce para a lama e vai pegar seu ali-
Nordeste para o planeta. Diziam a mesma coisa, mento, o caranguejo, que também pode ser o
cada qual no seu tempo individual. O profeta Cazuza seu sustento, vendido nas feiras. Então aí é um
já vaticinara: só: homem, subespécie caranguejo, homem-ca-

Meus heróis morreram de overdose ranguejo.
Meus inimigos estão no poder Essa fusão que tinha poesia e ritmo, criada com
Ideologia, eu quero uma para viver inteligência e brilho por Chico Science fazia mundial a
E Renato Russo também questionara: verdade local. Então, surgiu a mistura do maracatu,
Que país é este? pastoril, caboclinho, ciranda, embolada com o trash
Chico Sciente pegou na veia: metal, a guitarra alucinada de Jimmy Hendrix e mais a
Da lama ao caos batida africana. Em suma: Mangue beat.
Do caos à lama Era o artista alteando com as transformações
Um homem roubado nunca se engana tecnológicas e profundamente enraizado no seu

Ele, que reviveu as lendas urbanas recifenses, povo, revelando a nova cara musical pernambucana
como um Gilberto Freyre revivido, autor de "Assom- da região metropolitana do Recife. Antes de tudo
brações do velho Recife". Chico fez o mundo saber Chico tinha a cara do Recife. Ele, que mesmo famo-
de Galeguinho do Coque, um gatuno que certo dia so, já universalizado, permanecia um cara simples,
se converteu à religião dos crentes. Ou da "perna simpático, afável, de contagiante humor e alegria.
cabeluda", ·um mito criado pela mídia capaz de as- Alguém que passava do silêncio meditativo para a
sombrar moças donzelas e meninos traquinas nas explosão dos tambores do maracatu.
velhas ruas dessa cidade. Chinco foi cronista social: Chico marca o Recife. Maracatudo. Maracatudo.

Mangue e brutalidade. A violência do Estado. Agora os tambores estão silenciosos. Na
Chico cantou: vaguidão do espaço rufam com Sandino, Zumbi,

Em cada morro uma história diferente Ché e tantos outros que aqui vieram para des-
Que a polícia mata gente inocente pertar os adormecidos e incomodar o sono dos
E quem era inocente hoje virou opressores.
bandido Voa Chico. O tempo não mais te pertence. Ca-
Para comer um pedação de pão todo baclo de lança, flutua sobre o Recife adormecido.
fodido. Antes do galo cantar a cidade será despertada pelos

Quis o tempo nos dar este símbolo: um homem sons universais das guitarras da nação Zumbi e pelo
que lutava contra a corrente. Quando tanto se fala baque virado dos tambores do coração de quem fi-
em globalização, em adoção do todo primeiro-mun- cou triste, chorando, outro bloco na Pancada do
dista, eis que um cidadão pernambucano mergulha Ganzá.
na lama fedida recifense e inventa um novo ritmo, o
mangue beato E a moçada brasileira se perguntou:
o que diabo é aratu, caranguejo, mangue, perna ca
beluda?

Chico incorporou Josué de Castro para que o
Brasil soubesse que nas margens do Capiberibe e
do Beberibe ainda existem os homens-caranguejos.
É olhar e ver. Uma gente que dorme em casebres
de madeira, plástico e lata, erguidos sobre os man
gues. O mangue, que é também o esgoto e latrina
da cidade, sobe e desce conforme a maré. Ele rece
be os dejetos humanos, suas excrescências, e mui
tas vezes, até os filhos que nasceram antes do tem
po (o tempo em que haverá justiça sobre a terra).
Em troca, o mangue fornece o alimento ao homem:
essa água pútrida, fedorenta que lhe cerca dia e noi
te e o caranguejo. Em certas horas os dois se en-
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado Fernando Ferro, a Mesa se solidariza com
V. ExB pelo pronunciamento que faz por ocasião do
falecimento do pernambucano Chico Science, perso
nalidade de grande projeção no mundo artístico bra
sileiro.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, quero deixar registrado o meu repúdio a uma
entrevista de um marginal da política brasileira. Tra
ta-se de um corrupto, expulso da Presidência da Re
pública graças ao trabalho desta Casa, chamado
Fernando Collor de Mello. Ontem, em uma entrevis
ta à CBN, ele acusou o Presidente de meu partido e
disse que o PT era uma repartição pública.

Quero dizer a este bandido da política brasilei
ra que o PT se mantém graças à contribuição de
seus filiados, inclusive dos Deputados, Senadores,
Vereadores, Governadores e Prefeitos.

O Sr. Fernando Collor de Mello, ladrão, precisa
explicar com que dinheiro está construindo aquela
mansão lá em Miami, com torneiras de ouro de 24
quilates. É importante que ele explique à Nação, à
sociedade brasileira, de onde saíram os milhões de
dólares para decorar o banheiro de sua casa e para
comprar uma torneira de ouro, enquanto a maioria
da população brasileira hoje passa fome em função
desse mesmo dinheiro roubado por ele. Espero que
esse elemento fique lá pelos Estados Unidos e não
volte mais para o nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO PAULlNO (Bloco/PMDB 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, será um enorme sacrifício
para a Nação e bastante danoso para o patrimônio
nacional a transferência das ações da Vale do Rio
Doce, hoje em mãos da União, para a iniciativa pri
vada internacional, uma vez que no Brasil não há
quem tenha condições de pagar por seu preço justo
e de principalmente mantê-Ia por muito tempo.

Pelo que se sabe, a razão da venda da Vale é
a redução, com o recurso obtido, da dívida pública,
porém o valor estipulado para a venda não daria
para cobrir o déficit. A Vale do Rio Doce é suficiente
mente grande e importante para merecer um trata
mento à parte, mas demasiadamente pequena para
proporcionar uma redução significativa na dívida pú
blica.

É importante salientarmos que nos resultados
contábeis, previamente auditados, adotando-se os
mesmos padrões das grandes empresas de minera
ção internacionais, concluiu-se que a rentabilidade

da Vale é comparável a das maiores mineradoras do
mundo, sendo superior às de suas concorrentes
australianas, justamente as suas potenciais compra
doras.

Para que a Vale consiga resultados ainda me
lhores, basta reduzir a interferência burocrática, que
dificulta uma boa administração e impede o ganho
de mais produtividade. É desnecessário que os
atuais acionistas abram mão de resultados futuros,
principalmente aqueles não computáveis, dos quais
desconhecemos os valores, como as recentes des
cobertas de novas reservas em Carajás, com poten
ciais ainda indefinidos, mas, segundo se crê, uma
das mais importantes da história da geologia mun
dial, que poderão significar um grande desenvolvi
mento econômico e, por conseguinte, um impulso na
vida da sociedade brasileira, o que só vem reforçar a
necessidade de um maior empenho contra a privati
zação da Vale do Rio Doce. Os que tendem a mini
mizar o valor de tais descobertas são, coincidente
mente, os defensores da privatização.

Temos de lutar pela Vale do Rio Doce para que
ela realize pelo Brasil, nos próximos SO anos, muito
mais do que nos cinqüenta que se passaram.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e
Srs. Deputados, o historiador e geógrafo Manoel
Correia de Andrade, de Pernambuco, é dono de ri
quíssimo acervo sobre desertificação e tem chama
do a atenção das autoridades brasileiras para esse
perigo na região nordestina.

Em estudo recente, Manoel Correia de Andra
de espelha as mudanças ocorridas na região litorâ
nea de Pernambuco, onde os pequenos rios Goia
na, Capiberibe, Una e o baixo São Francisco - eram
navegáveis na época da colonização e, hoje, estão
assoreados, poluídos e quase secos, em razão da
degradação feita pelo homem e absorvida pelas au
toridades do País, o que é lamentável.

Em 1995, denunciamos ao mundo a morte len
ta do Rio São Francisco, o bastante para transfor
mar a reunião da Sudene, do dia 19 de maio daque
le ano, numa ação dos nove Governadores do Nor
deste e o de Minas Gerais, para salvação daquele
gigante. Presente à reunião, o Sr. Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso, pasmo com a
nossa denúncia, autorizou seu Ministro do Meio Am
biente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Gu~ta
vo Krause, a liberar 10 milhões de reais para o início
da revitalização do Velho Chico. Decorridos dois
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submarina passaram séculosanos, nada ou quase nada foi feito pelo rio da unida
de nacional.

Este, um exemplo do descaso dos governos
para com a preservação dos recursos naturais que
ainda existem no País. Não se preocupam em man
ter o que ainda resta, quanto mais em recuperar o
que se perdeu.

O alerta do Prof. Manoel Correia de Andrade,
publicado no Jornal do Commercio, do Estado de
Pernambuco, em 15 de dezembro de 1996, intitula
do "Desertificação·, que requeremos seja transcrito
nos Anais da Câmara dos Deputados, merece uma
reflexão séria e preocupante por parte do Governo e
da sociedade brasileira.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

DESERTIFICAÇÃO

Manuel Correia de Andrade
Vive~se, atualmente, uma fase de grandes

transformações do meio natural, transformações que
ocorrem por razões da própria natureza, com os pro
cessos de variações climáticas, como, sobretudo,
em conseqüência da ação do homem, quase sem
pre predatória.

Fala-se, freqüentemente, no avanço de um
processo de desertificação em que áreas úmidas e
semi-úmidas vão sendo transformadas em áreas ca
rentes de águas, em conseqüência da destruição da
cobertura vegetal, assim como na manutenção de
áreas historicamente consideradas desérticas. Al
guns autores generalizam o termo desertificação,
outros, porém, preferem falar em degradação dos re
cursos naturais, naquelas áreas em que, cessada a
ação antrópica, podem voltar à situação primitiva.

É interessante refletir-se que cerca de um quin
to das terras emersas é formado por desertos e um
terço, por desertos e semidesertos - regiões semi
áridas; estas regiões estão se expandindo, tanto nas
imediações dos desertos como nas porções encra
vadas em regiões úmidas. O próprio Saara, o maior
deserto da superfície da Terra, com cerca de sete
milhões de quilômetros quadrados, já desfrutou, no
período quaternário, de um clima úmido, conforme
pesquisas que nele vêm sendo realizadas. Falando
se em escalas de tempos geológicos, não se deve
esquecer os grandes impactos climáticos provoca
dos pelas glaciações, com avanço das geleiras pola
res sobre os oceanos e continentes e o conseqüente
rebaixamento do nível do mar. Daí a existência de
áreas, hoje litorâneas, que em períodos geológicos
passados, foram cobertas pelo mar, enquanijl} porçõ-

es da plataforma
emersas.

Mas, não são apenas as variações das glacia
ções que provocam mudanças climáticas e, em con
seqüências, mudanças na capacidade de produção
agrícola dos solos. O homem, expandindo as suas
atividades econômicas e modificando a natureza
também tem uma influên(,ia decisiva nestas variaçõ
es como, por exemplo, nos processos de irrigação e
no desmatamento.

Os problemas provocados pelo desmatamento
são, muitas vezes, irreversíveis; a floresta é uma
grande protetora dos solos, pois dificulta o escoa
mento das águas pluviais e faz com que elas se infil
trem lentamente na camada superficial.

Por ocasião do descobrimento do Brasil, a flo
resta Atlântica era uma grande protetora dos solos,
evitando a erosão mecânica, o transporte dos sedi
mentos das encostas, impedindo o escorregamento
das vertentes e mantendo um regime regular nos
rios. Daí a existência, na época da colonização, de
rios com expressivo volume dágua como o Goiana,
o Capibaribe, o Ipojuca, o Una, etc... , que permitiam
a navegação de pequenas e médias embarcações.
Até meados deste século, navios que faziam nave
gação de cabotagem, atravessavam a embocadura
e subiam o rio São Francisco até o Porto de Penedo,
que era de grande importância, na época. Daí, na
vios fluviais de menor calado ou canoas subiam o rio
até o Porto de Piranhas, já nas proximidades da cor
redeira de Xingó. Hoje, a navegação é feita por pe
quenas embarcações - lanchas e canoas - no curso
inferior do rio, no chamado Baixo São Francisco.

Também a irrigação, que possibilita um ex
traordinário crescimento da produção agrícola,
se feita sem certo controle e sem utilizar técni
cas apropriadas ao solo e ao clima da região,
torna-se um perigo, em vista dos problemas de
salinização dos solos. Este fato não ocorre ape
nas no Brasil, já ocorreu também, com grande
intensidade, na antiga União Soviética, na bacia
do mar de Aral.

O estímulo ao desenvolvimento da irrigação,
sem maiores precauções, hoje é feito em larga esca
la, devido ao lucro qeu ela traz para as empreiteiras
que se dedicam à construção de obras de infra-es
trutura, e aos grandes grupos econômicos que fa
zem uma análise custo-benefício e vêem que é eco
nomicamente vantajoso desenvolver projetos a curto
e médio prazos, em áreas que darão grandes lucros
antes de se salinizarem.



03666 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

A referência a este problema é muito oportuna
em um país onde a extensão da modernização agrí
cola é feita apenas em função de interesses imedia
tos dos grandes empresários, sem levar em conta os
problemas que atingem fortemente ao meio ambien
te e ao homem.

* Manuel Correia de Andrade é historiador e geógrafo

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
quero registrar nos Anais desta Casa e visita à Câ
mara dos Deputados, para diversas audiências, in
clusive com o Ministro da Agricultura, de uma comis
são de liderança sindicais e políticas da Serra Gaú
cha, comandada pelo Presidente da Comissão de
Agricultura da Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, o ilustre Deputado Giovani Cherini, do PDT.

O Deputado Giovani está concluindo o seu tra
balho como Presidente da Comissão de Agricultura,
de extrema importância, e tem feito, no Rio Grande
do Sul, um trabalho muito brilhante que marcou cer
tamente a sua gestão. Estão aí, juntamente com o
Deputado Giovani Cherini, lideranças de Municípios
da Serra Gaúcha, preocupados com o preço mínimo
de uva.

Sabemos que hoje há uma situação crítica, por
que o custo-base de produção de uva está em 18 cen
tavos, quando o preço estipulado é de apenas 15 cen
tavos por quilo. O Ministro da Agricultura, quando em
visita ao Rio Grande do Sul, assumiu o compromisSo
de rever esse preço, mas até agora nada fez.

Sr. Presidente, desde a implantação dessa po
lítica para o setor vinícola, 10 mil hectares de parrei
ras foram destruídas, no Rio Grande do Sul, pelos
pequenos produtores de uva que, desesperados
pelo baixo preço mínimo da uva, acabaram derru
bando-as para plantar outros produtos que tambpm
se tomaram inviáveis, na sua grande maioria.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON CIGNACHI (Bloco/PMDB 
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrlIs e Srs. Deputados, o jornal Zero Hora de
Porto Alegr.... publicou artigo de autoria da jornalista
Ana Améria Lemos, aliás, um dos mais lidos deste
diário, que trata da prioridade agrícola.

É praticamente uma denúncia que está sendo
feita. A importação de arroz neste ano custará mais
de 750 milhões de dólares. Todos sabem da grande
produção de arroz no Rio Grande do Sul, e, hoje, o
Governo pretende importar do Uruguai, do Vietnã e
da Tailândia.

A articulista analisa a questão do trigo e fala da
importância de se investir na produção na Região
Sul, especialmente.

Mas como a matéria é importante, solicito, Sr.
Presidente, que na forma regimental seja transcrita
nos Anais desta Casa e procedida a sua devida di
vulgação.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR

PRIORIDADE AGRíCOLA

Ana Amélia Lemos *
As importações de arroz, este ano, para garan

tir o abastecimento do mercado interno devem con
sumir perto de US$750 milhões. É arroz que virá do
Uruguai, do Vietnã e até da Tailândia. Com a meta
de dessa -queima- de divisas, o Brasil, resolveria
seu problema de produção para suprir a demanda
do mercado interno, garante o produtor Pedro Mon
teiro Lopes, que conhece profundamente o setor e
sabe bem por que é mais barato produzir na Argenti
na do que em nosso país.

O caso do arroz é exemplar. Mas também em
relação ao trigo a situação é ainda mais expressiva.
O consumo intemo é de 8 milhões de toneladas e a
produção doméstica chega a 2 milhões de tonela
das. Importa-se trigo do Canadá e da Argentina
quando a Região Sul poderia, se tivesse condições
e estímulo, responder para produção capaz de suprir
a demanda. O insólito disso é que, hoje, estamos
importando picanha dos Estados Unidos e compran
do carne resfriada dos países do Mercosul, a
US$1,25 o quilo, alertou o deputado Hugo Biehl, em
discurso na Câmara Federal.

O preço que o pecuarista argentino recebe
pela carne vendida é de US$1,70 por quilo. Com os
custos agregados, o preço dessa carne, no mínimo,
seria de US$2,22, sem incluir o frete. O mais eficien
te e produtivo produtor brasileiro não consegue ofer
tar a came por menos de US$1,40. Isso prova que
existe forte subsídio nos países do Mercosul. Além
disso, ao contrário do Brasil, usam anabolizantes
que apressam crescimento e peso. Isso sem falar
nos custos financeiros, que chegam a 6% ao semes
tre na Argentina e juros de 48% ao semestre no Bra
sil.

A reeleição de Fernando Henrique, não há dú
vida, estará amarrada à melhora de condições para
a agricultura, que, embora esteja sustentando o Pia
no Real, continua sendo muito maltratada pelo go
verno federal.-
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O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o vestidores, cerrou suas portas em 1995, com um
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- passivo a descoberto de cerca de R$120 milhões de
putados, meu pronunciamento hoje pretende, em reais.
primeiro lugar, homenagear a Câmara Municipal de Tudo isso, a transformação de cooperativa em
Vereadores de Bagé, Rio Grande do Sul, pelo trans- sociedade anônima - que se deu, é bom que se
curso de seus 150 anos de atividades, no último dia diga, por critérios extremamente escusos - e o gra-
2 de janeiro. ve endividamento que se seguiu, ocorreu com o

Saúdo, na pessoa de sua Presidente, a Verea- apoio do Banco do Brasil.
dora Nádia la-Baila, a Câmara, enquanto instituição, O fechamento da Cicade, não há dúvidas, rep-
mas também a todos os Vereadores eleitos no últi- resentou um forte golpe na, já combalida, economia
mo pleito, todos os seus funcionários e todos que de do Município de Bagé e da região. Entretanto, na
alguma forma contribuíram - exercendo mandatos data de hoje, quando se fala no reinício de suas ati-
ou não - para o engrandecimento da democracia no vidades, é imprescindível que se vá a fundo na apu-
Município de Bagé. ração dos fatos que levaram a Cicade a chegar a

A exemplo da independência e altivez que de- esta situação, justamente para se evitar que erros
vem ter todas as Casas legislativas, a Câmara de semelhantes se repitam.
Vereadores de Bagé fez realizar, na quinta-feira últi- A Câmara de Vereadores de Bagé, em sessão
ma, sessão especial para um importante debate especial na quinta-feira, dia 30 de janeiro, ao abor-
acerca das reais motivações que levaram uma das dar esta grave e importante questão, haverá de es-
mais importantes indústrias de carnes do Rio Gran- tar contribuindo para o esclarecimento desta situa-
de do Sul à falência. A referida reunião contou, na ção, para o que pode contar com meu irrestrito
qualidade de palestrante, com uma das figuras mais apoio.
respeitadas da comunidade, o Dr. Lauro Azevedo da Por outro lado, reafirmo o meu intuito de que
Silva Tavares (ex-Presidente da Cicade). sejam apuradas a fundo todas essas questões. Para

Até dezembro de 1995, Srs. Parlamentares, a tanto, estarei, nos próximos dias, juntando material
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados - CI- para encaminhar pedido de apuração das possíveis
CADE - constituiu-se em sólida empresa no ramo irregularidades pelo Setor de Auditorias do Banco do
de carnes e derivados, chegando a abater mais de Brasil e do Tribunal de Contas da União.
100 mil cabeças de gado/ano e a comercializar com Era o que tinha a dizer.
o mercado comum europeu. Até àquela época a O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o
cooperativa de produtores era presidida pelo ilustre seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
bageense Lauro José Azevedo da Silva Tavares. putados, registramos neste pronunciamento a au-

Naqueles dias a Cicade estava com suas finan- diência que mantivemos com o Sr. Jorge Francisco
ças plenamente saneadas, investindo, exportando e Amedauar, Secretário de Política Aquaviária do Mi-
pagando à vista o gado para abate, entregue por nistério dos Transportes, dia 22 do mês passado. Na
seus associados-produtores. Foi a Cicade que trou- oportunidade, acompanhando uma comissão de diri-
xe para o Brasil as primeiras 2 mil toneladas da quo- gentes sindicais da área portuária do Estado do Es-
ta Hilton. pírito Santo, tratamos com esse senhor da situação

Alguns anos após - imersa em grave crise -, a do porto de Praia Mole e Tubarão, solicitando, mais
Cicade, não mais sob a competente administração precisamente, a edição de novo ato que inclua todas
do Dr. Lauro Tavares, noticiava, para estarrecimento as instalações portuárias desses portos na área do
da comunidade bageense, de seus associados e Porto Organizado, conforme previsto na legislação
funcionários a hipoteca das casas dós campos, do em vigor. Infelizmente, assim como entramos, saí-
maquinário, dos veículos da Cicade, além disso, mos. Nada mais obtivemos daquele senhor que uma
enorme passivo a descoberto se registrava. série de evasivas. E, diga-se, nada mais se solicita-

Surgiu, então, a salvadora iniciativa de um gru- va do que o puro e simples cumprimento da lei, am-
po de empresários de prestígio de formar uma socie- parados pelas conclusões extraídas do inquérito civil
dade anônima para assumir a indústria, transforrnan- público, instaurado pela Portaria n2 27/904, de 17 de
do a cooperativa de produtores em Cicade S. A. agosto de 1994.

A partir de então muitos perderam e poucos Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o caso
ganharam. Até que a sociedade anônima, que have- deste complexo portuário, Praia Mole e Tubarão, é
ria de garantir futuro promissor à cidade e a seus in- revelador de como tem sido tratada a coisa pública



Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, como
ensejamos no início deste pronunciamento, a in
clusão do porto de Praia Mole, no Espírito Santo,
na categoria de Porto Organizado é condição para
preservação do patrimônio público. É inadmissível
que passe em branco a forma como o Ministério
dos Transportes tratou essa questão. É comprova
da a ilegalidade do ato do Ministro. Preocupa-nos,
não só esse aspecto, mas sobretudo os vícios que
conduziram a essa ilegalidade, que minam a admi
nistração deste Governo, como se pudesse dispor
ao bel-prazer daquilo que pertence ao povo. As
sim, também entendemos como o Ministério Públi
co que "toda a orla marítima que é beneficiada pe
los investimentos públicos feitos na região de
Praia Mole deverá estar incluída na área do Porto
Organizado e sujeita à jurisdição do Conselho da
Autoridade Portuária".

Esperamos que medidas sejam tomadas no
sentido de corrigir as ilegalidades apontadas, incluin
do o porto de Praia Mole na condição de Porto Orga
nizado. Tal medida, em um momento em que o setor
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por este Govemo. Estão simplesmente doando o pa- cursos da União - quanto a isso, cabe res-
trimônio público, descaradamente, como se dele fos- saltar que o benefício em tela não foi ocasio-
sem donos, fosse propriedade privada. Quanto ao nal, as obras foram efetuadas como fim de
fato de ser esse porto propriedade pública, não exis- possibilitar a exploração dos terminais de
te dúvida. Senão vejamos: em 12 de fevereiro de uso privado aludidos, conforme o disposto
1980, foi firmado contrato para implantação da pri- às cláusulas segunda e sexta do contrato fir-
meira fase do porto de Praia Mole. À Portobrás, mado entre Portobrás, CVRD e Siderbrás,
como empresa pública, coube a construção da infra- em 12 de fevereiro de 1980;
estrutura básica do porto, constituída pelo acesso b - deixou de incluir na área do Porto
marítimo, acesso terrestre rodoviário e molhe de Organizado áreas onde se fizeram obras de
abrigo, bem como o aterro de extensas áreas do acesso marítimo (canal de acesso e servi-
porto de Tubarão para que se possibilitasse a cons- ços de dragagem junto aos cais) e de aces-
trução do porto de Praia Mole. Diante desse dado, so terrestre e rodoviário, bem como áreas
conclui o inquisidor, e não poderia ser de forma dife- aterradas pela Portobrás para que fosse
rente, que a infra-estrutura do porto foi realizada possível a construção do porto de Praia
com recursos públicos provenientes da União. Mole. Vê-se, portanto, que houve verdadeira

No mesmo contrato acertou-se que a Siderbrás renúncia do Ministério dos Transportes
construirialo terminal de produtos siderúrgicos, pos- quanto à infra-estrutura feita com recursos
teriormente vendidos à Açominas, CST e Usiminas, da União.
quando da liquidação da Siderbrás. Deste modo A infra-estrutura de Praia Mole que foi
conclui também o inquisidor. inserida na área do Porto Organizado de Vi-

". . tória está bem distante das demais áreas de
ASSim, o termln~I,.e. s~men~e ele, a~- abrangência do Porto Organizado. Os na-

b~u sendo passado à IniCiativa pnvada.. Nao vios que para estas se dirigem não passam
ha que se falar, portanto, ~m venda da Infra- por Praia Mole. Daí se concluir que foi cria-
estrutura do porto ~e Praia M,ol~, que per- da área de Porto Organizado onde não exis-
tence ao ~s~do, e e de uso publ.lco: conf~r- te porto, em uma ficção jurídica de extrema
me no propno, co~~rato de sua cnaça? A .In- ilegalidade, que deixou de fora as áreas
fra-estr~tura e utilizada pelos propnetár~os onde efetivamente se realizam as operações
do terminal, que devem pagar por tal uso. portuárias."

Diante de tais conclusões, deveria ser, portan
to, o entendimento do Ministério de que o porto de
Praia Mole está enquadrado nas definições contidas
no art. 12 , § 12 , incisos I e IV, da Lei n2 8.630, de
1993. Mas não foi esse o entendimento dos respon
sáveis no Ministério des Transportes. Ao analisar o
ato jurídico, a Portaria n2 88, de 11 de março de
1996, que determinou que somente a infra-estrutura
de proteção e a bacia de evolução do Complexo de
Praia Mole estão dentro da área do Porto Organiza
do de Vitória, também conclui o ínquisidor:

"Trata-se de área exígua, que não cor
responde à área visada quando do dispên
dio de recursos públicos. Ao proceder de tal
forma, o Ministro dos Transportes empregou
maio poder que lhe foi conferido pela União
para delimitar a área dos portos organiza
dos, pelos seguintes motivos:

a - excluiu a área do Porto Organiza
do, o terminal de produtos siderúrgicos e o
terminal de carvão, que são diretamente be
neficiados pelas obras ali efetuadas com re-



E esse é exatamente o objetivo principal do
Projeto Criança Viva, desenvolvido pelo Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de
Nova Iguaçu, com o apoio do 20º Batalhão de Polí
cia Militar do Rio de Janeiro, do 42 Grupamento dos
Bombeiros Militares de Nova Iguaçu, do Jornal de
Hoje, das Secretarias Municipais de Belford Roxo,
Queimados e Japeri, do Departamento de Cultura de
Nilópolis, da Coordenadoria Regional da Região Me~

tropolitana 1, de escolas particulares da região e de
associações de moradores.

O projeto oferece, entre outros treinamentos,
cursos de prevenção de incêndios, primeiros socor
ros, preservação do meio ambiente, noções de
como evitar enchentes e acidentes domésticos aos
alunos da 41 a BB séries dos Municípios que compõem
a área sindical do Setranspani. Mas o seu carro·.chefe
é a Educação para o Trânsito, em cujo desenvolvimen
to não foram economizados esforços. Vasto material
didático foi confeccionado. Uma minicidade do trânsito,
construída no interior do 2()2 BPM, é auxiliar importante
no processo educativo. O Projeto Criança Viva conta,
também, com um veículo de comunicação exclusivo, o
jornal Ponto de Partida, distribuído, gratuitamente,
nas escolas que dele participam.

Mais de 4,5 mil crianças passaram pelo proje
to, cujo sucesso, já amplamente reconhecido pela
comunidade, foi consagrado pelo 10º Prêmio Volvo
de Segurança no Trânsito, entre os 250 trabalhos
apresentados.

Prêmio merecido, srªs e Srs. Deputados, e que
deve ser entendido como o reconhecimento de um
trabalho sério, que dá a sua contribuição para tirar o
Brasil da triste condição de campeão mundial em
acidentes de trânsito. Por esse prêmio, queremos
parabenizar o Setranspani e, ao mesmo tempo, ma
nifestar a nossa plena concordância com as pala~

vras de seu presidente, o Sr. Narciso Gonçalves dos
Santos, quando afirma acreditar que "não adianta
apenas reclamar e criticar os fatos, as autoridades,
tentando se eximir de culpa e sem nada fazer para
ajudar. Todos devem, em vez de criticar, agir. Todos
podem dar sua parcela de contribuição":

Está coberto de razão o Sr. Narciso dos San
tos: se cada um faz- a sua parte, beneficiada será
toda a sociedade.
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portuário do Espírito Santo avança na conclusão de antes de qualquer outra providência, a educação
um acordo inovador, passando os portos a funciona- dos brasileiros para o exercício responsável da cida-
rem 24 horas, num incremento da movimentação en- dania. De uma cidadania que reclama para si os
tre 65 e 70%, com a perspectiva de um crescimento seus direitos e os reconhece e respeita no seu pr6xi~

de aproximadamente 20% no emprego neste setor, mo.
o representará certamente um incremento na econo
mia do Espírito Santo, o porto de Praia Mole não
pode ser excluída. A reversão da atual situação, por
tanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é ur
gente e necessária. São mais de 3.500 trabalhado
res portuários e toda a sociedade que esperam e
exigem do Ministro dos Transportes uma resposta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, são antigas as nossas preocupações
com o verdadeiro caos em que se transformou o
trânsito nas grandes cidades brasileiras. Sobre esse
assunto, já tivemos a oportunidade de levantar a voz
nesta Casa, quando apontamos alguns pontos que
nos parecem estar na raiz do problema.

sem qualquer dúvida, parte dele pode ser atribuí
da ao inchaço desordenado das nossas cidades, já
que a esmagadora maioria delas carece de planeja
mento adequado para a ocupação dos seus espaços;
falta-lhes a infra-estrutura exigida pelo aumento cons
tante do número de veículos; a ausência de sinaliza
ção é, com freqüência, sentida e, muitas vezes, mos
tra-se pouco racional; o policiamento nem sempre é
exercido da maneira mais adequada e eficiente.

Agrava a questão, a postura da mais completa
irresponsabilidade, da indisciplina e agressividade,
exibida por tantos motoristas. Somando-se a tudo
isso a leniência com que são tratados os criminosos
do volante pelo nosso código, o resultado não pode
ria ser senão o triste espetáculo que temos presen
ciado. Instalou-se verdadeira guerra no trânsito, na
qual morrem, anualmente, cerca de 50 mil brasilei
ros, quase tantos quantos foram os americanos mor
tos em toda a guerra do Vietnã.

A sociedade vem, ultimamente, mostrando,
com grande ênfase, já não mais tolerar o atual esta
do de coisas. Reclama a opinião pública um trata
mento mais severo para aqueles irresponsáveis que,
transgredindo as mais elementares regras de uma
convivência civilizada, comportam-se, ao volante de
um veículo, como numa disputa selvagem, em que
são ignorados os direitos dos outros motoristas e
dos desvalidos pedestres.

Acreditamos, srªs e Srs. Deputados, que, para
a reversão do triste panorama atual, impõe-se, a par
da solução dos problemas que citamos, e mesmo



03670 Quarta-feiraS DIÁRIODACÂMARAOOSDEPUTADOS Fevereiro de 1997

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o é monolítica e não haja uma Oposição forte, conse-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De- qüente, que cobre e fiscalize os atos do Executivo.
putados, gostaria de reafirmar a nossa posição de Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
discordância com o Executivo, pela forma como está O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi-
interferindo no processo de eleição da Mesa da Câ- são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
mara dos Deputados. um registro, lamentando a morte de um grande poe-

Essa posição fere o princípio básico da inde- ta nordestino, da terra de V. Exa, o pernambucano
pendência entre os Três Poderes. Chico SCience, falecido no dia de ontem.

A nossa posição é que a Mesa da Câmara dos Deixo meus pêsames à família e ao Estado de
Deputados deve ser pluripartidária, obedecendo o Pernambuco que está de luto oficial por determina-
critério da proporcionalidade e ratificamos o que já ção do Governador Miguel Arraes.
dissemos ontem -- tem que ser totalmente inde- Nós, que somos nordestinos, gostamos de ver
pendente do Poder Executivo. a evolução da nossa cultura, ficamos realmente sen-

A minha afirmação, no nosso entendimento, só tidos com a perda de uma pessoa que estava mar-
será confirmada se o primeiro ato da Mesa, eleita no cando um tento importante no campo musical.
dia de amanhã, for o encaminhamento da reforma Eram essas as minhas palavras.
do Regimento Interno e a regulamentação e Iimita- O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. Exa
ção do uso das medidas provisórias. será atendido na forma do Regimento, nobre e ilus-

Esclareço, também, que embora o meu nome tre Deputado Sarney Rlho.
tenha sido indicado pelo Partido dos Trabalhadores O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
para exercer o cargo de Terceiro-Secretário na o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Mesa, se enganam aqueles que pensam que estare- Deputados, estamos em pleno processo de eleições
mos lá somente para cuidar de passagens aéreas nesta Casa, percebendo-se que as emoções cres-
ou do ponto dos Parlamentares. Entendemos que cem na medida em que se avizinha o momento do
uma equipe bem articulada, competente e séria pleito que definirá quais, entre os nossos pares, se-
pode fazer este papel, sob a coordenação, natural- rão aqueles que hão de integrar a Mesa da Câmara
mente, do secretário. dos Deputados.

Explicito essa posição, porque não me tornarei Especialmente se voltam as atenções para o
um secretário burocrata - a unção na Mesa é emi- cargo de Presidente da Câmara dos Deputados,
nentemente política. Conseqüentemente, valorizare- compondo-se o leque de opções por três nomes de
mos este espaço no sentido de que as questões que ilustres Parlamentares, havendo uma unanimidade
sempre tratamos nesta Casa tenham até mesmo um no que conceme à promessa de valorização desta
fórum privilegiado para os encaminhamentos que se Casa, de melhoria nas condições de trabalho dos
fizerem necessários. Srs. Parlamentares, hoje, realmente submetidos a

restrições de espaço, de pessoal e de material que
Digo isso para tranqüilizar o movimento sindi- prejudicam, sensivelmente, o desempenho de cada

cal, os trabalhadores da área pública e privada, os Deputado.
aposentados e pensionistas, os desempregados, os Tenho analisado a proposta e o discurso de
sem-terra, os excluídos, enfim, de que continuare- cada um dos senhores candidatos. A mim me cabe
mos com a mesma luta, inclusive, numa batalha sem a responsabilidade de votar de conformidade com a
trégua contra todos os tipos de preconceitos e discri- minha consciência, respaldado em expectativas que,
minações, principalmente a racial. se voltam para a valorização da Câmara dos Depu-

Digo mais, Sr. Presidente, nesta longa cami- tados, não desprezam a necessidade do melhor en-
nhada na estrada da vida nunca mudei os meus tendimento entre os Poderes constituídos, de modo
sentimentos e os meus ideais na defesa intransigen- a que, sem solução de continuidade, prossigam os
te da nossa gente. Parlamentares no exame de votação das grandes

Acredito que, ao contrário do que muitos pen- propostas de modernização e de reforma do F-::ti.d~,

sam, a nossa participação na Mesa é um passo à que tramitam nesta Casa e que interessa0 País
frente na perspectiva da construção de uma sacie- como um todo e, notadamente, ao Poder t::xecutivú,
dade mais justa - pois é fortalecendo os espaços da que carece desta percepção dos Parlamentares vi-
Oposição é que estaremos, definitivamente, fortare- sando à implementação de um novo estágio de de-
cendo a democracia. Pobre do país onde a situação senvo."imento e de estabilidade para o Brasil.



É do conhecimento desta Casa e do povo que
esta mansão, verdadeiro acinte ao homem comum,
está sendo avaliada em 5 milhões de dólares.

A Receita Federal tem o dever de esclarecer a
origem deste dinheiro, pois o mesmo pode ter ori
gem irregular, desviado do Brasil para paraísos fis
cais que muitas vezes têm encobrido e lavado o di
nheiro sujo de triste e vergonhosa origem.

Saliente-se que um ex-funcionário público, sim
plesmente com seu ofício de Embaixador, jamais
economizaria tanto dinheiro para realizar escandalo
sa construção.

Para complicar mais a vergonhosa e ridícula si
tuação, o ex-Presidente Collor, de triste e vergonho
sa passagem pela Presidência da República, com
sua face psicótica e olhar arregalado, faz ameaças a
jornalistas, a políticos e descaradamente afirma que
2002 será novamente Presidente do nosso País.

Para o que povo saiba, para que tenhamos co
nhecimento da verdade, rogo que a Receita Federal
apure rigorosamente os fatos.

O SR. BENEDITO GUIMARÃES (BlocoIPPB
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, no dia 15 de janeiro de
1997, estive nesta tribuna para apelar ao Exmº Sr.
Ministro de Estado da Educação e aos ilustres mem
bros do Conselho Federal de Educação providências
urgentes que pudessem conduzir à solução de um
impasse: referia-me, naquela oportunidade, à neces
sária, justa e imprescindível decisão de reconheci
mento do Curso de Direito do Instituto Santareno de
Ensino Superior, que mantém as Faculdades Inte
gradas do Tapajós, na minha querida Santarém, no
Estado do Pará.
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Penso que o relacionamento desejável e ne- aqui se dará o País um exempio dignificante de de-
cessário entre os Poderes passa, inegavelmente, mocracia, de ética e de respeito.
pelos atores do quadro em que se envolvem as che- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
fias daqueles mesmos Poderes. Neste contexto, O SR. ARUNDO VARGAS (PTB-RS. Pronun-
urge que o Presidente da Câmara dos Deputados, cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
bem como o do Senado Federal, sejam pessoas que Srs. Deputados, como Parlamentar, mas acima de
possam dialogar em igualdade de condições com os tudo como cidadão brasileiro, desejo de um Brasil
chefes dos demais Poderes, sem constrangimento sem escândalos, onde cada um verdadeiramente
ou sem a condicionante da superação de barreiras responda por seus atos, quero cumprimentar e in-
que se originem em questões pessoais, partidárias, centivar a Receita Federal, para que em nome do
ideológicas ou políticas. Exige-se, também, destes sofrido povo brasileiro, investigue rigorosamente e
Presidentes das Casas do Congresso Nacional, que descubra a origem do dinheiro que está sendo usa-
não sejam subservientes, que mantenham plena in- do para a compra e construção da mansão com tor-
dependência sem alimentarem divergências, sem neiras de ouro e piso de mármore que o Embaixador
sustentarem antagonismos que apenas emperram o Marcos Coimbra ou seu cunhado e ex-Presidente
melhor andamento dos trabalhos legislativos e cola- Fernando Collor de Mello, está construindo em Mia-
boram para prejuízos incalculáveis para a Nação. .ml.

É esta a visão que me anima a escolher e a
decidir-me sobre um nome entre os postos à nossa
avaliação e julgamento e, neste caso, Sr. Presiden
te, minhà opção fica com o nome do ilustre Deputa
do Michel Temer, por entender que o mesmo é
aquele cujo perfil mais se linha às expectativas que
tenho, por entender que este candidato possui as
condições de perfeito diálogo com os demais Pode
res e suas respectivas chefias.

Nada tenho de pessoal contra os demais can
didatos à Presidência da Câmara dos Deputados.
Pelo contrário, nutro pelo ilustre Deputado Wilson
Campos os melhores sentimentos de respeito e de
admiração. Tenho mantido com S. Ex- o mais perfei
to relacionamento pessoal e político e o admiro por
sua coragem, pertinácia, senso de responsabilidade
e de honestidade absoluta. Por igual, admiro e muito
o caráter e a atuação política do Deputado Prisco
Viana. Mas o que decide é a oportunidade, o mo
mento histórico, e, no contexto de tudo o que ocorre
no quadro político nacional de nossos dias, o nome
de Michel Temer me parece ser a melhor opção
para a Presidência desta Casa.

Somos aqueles que, responsabilidade, ajudam a
construir a história do País. É neste sentido que faço
esta manifestação, por entender, inclusive, que ao
meu Estado do Rio de Janeiro e a seu Govemador,
Marcello Alencar, igualmente e historicamente, melhor
se ajuste o nome de Michel Temer, em razão do bom
relacionamento pessoal entre um e outro dos pol íticos
aqui nominados, inclusive porque o próprio Govema
dor já me manifestou, particularmente, a sua simpatia
pessoal à pessoa do político Michel Temer.

Estou certo de que a Câmara dos Deputados
sairá engrandecida após o pleito de amanhã e que
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Foi com muito acerto e elevado espírito de jus- nhuma a melhor maneira de tomar a nossa Câmara
tiça que o Conselho Federal de Educação, reunido independente, fugir da prepotência e deixar de ser
ordinariamente no dia 30 de janeiro, analisou e apro- um mero departamento do Palácio do Planalto. Pelo
vou o reconhecimento do curso, decisão que para nosso Poder, para que sejamos independentes e
nós, santarenos, é motivo de imensa alegria, che- para que realmente esta Casa possa caminhar com
gando mesmo a representar uma enorme vitória seus próprios pés, vamos comparecer, amanhã, uni-
para toda a região. São 120 profissionais já forma- dos para, de maneira corajosa e independente, su-
dos que poderão, a partir de agora, desempenhar fragar o nome do Deputado Prisco Viana para o Pre-
sua profissão, assim como a acertada decisão do sidente deste Poder.
Conselho também comprova e patenteia o trabalho Sr. Presidente, solicito que o meu pronuncia-
sério e competente que o ISES vem desenvolvendo mento seja transmitido pelo programa. A Voz do
em Santarém há exatamente doze anos. Brasil e publicado no jornal Hoje da Câmara.

Queremos, nesta oportunidade, em nome da O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pronuncia o se-
comunidade santarena, agradecer ao Exmo. Sr. Dr. guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e aos putados, a polftica de privatizações do Governo tem,
ilustre membros do Conselho Federal, de Educação, em linhas gerais, objetivos corretos, que visam à in-
através de seu Presidente, Prof. Dr. Hésio de Albu- serção do País do contexto da economia intemacio-
querque Cordeiro pela atenção dispensada à situa- nal, reduzindo a intervenção do Estado ao mínimo
ção que se arrastava há mais de um ano, bem como indispensável, como regulamentador e garantidor da
aos integrantes da bancada do Estado do Pará nes- justiça social. Esses objetivos encontram-se, no en-
ta Casa e, finalmente a todas as pessoas que, de tanto, ameaçados por um equívoco de proporções
uma ou outra maneira, estiveram envolvidas neste históricas, cuja repercussão, se perpetrado, certa-
grande e vitorioso esforço. É um trabalho e uma vitó- mente se estenderá por muitas gerações: a venda
ria, insisto, de toda uma comunidade, mediante luta da Companhia Vale do Rio Doce.
séria e competente, não comportando qualquer pa- Privatizar estatais deficitárias e ineficientes,
trocinador exclusivo, além do que todos que dela com efeito, encabeça a lista de recomendações dos
participamos cun.primos apenas nossa obrigação e mais renomados economistas para reduzir o gasto
nosso dever. público, capitalizar o Estado brasileiro, capacitá-lo

Quero congratular-me com os 120 profissionais para enfrentar os encargos de suas gigantescas dí-
já formados pelo Instituto Santareno de Ensino Su- vidas financeiras e social, e conquistar, assim, o
perior, e, reconhecendo o trabalho incansável e de- equilíbrio de contas necessário à perenização dos
dicado, muitas vezes incompreendido, parabenizar o efeitos estabilizadores do Plano Real.
Prof. Walmir da Silva Gomes, competente e dedica- Mas esse saudável processo não pode e não
do Reitor daquela instituição de ensino, assim como deve ser indiscriminado. A contrário, impõe-se a
o Prof. Dr. Edson Franco que também exerceu valio- consideração das peculiaridades de cada empresa,
so papel em todo o processo. de cada ramo de atividade, impõem-se a análise

Finalmente, transmito a todos que de alguma particular de cada estrato do mercado. Fundamental,
forma participaram dessa arrancada vitoriosa, a re- igualmente, é sopesar aspectos outros que não o
conhecida gratidão de Santarém. meramente financeiro ou contábil, como por exem-

Nossa cidade não apenas agradece todo esse pio a importância estratégica de determinadas em-
esforço mas garante estender, a toda a região, os presas, seja pelo que detenham - muitas vezes in-
benefícios ali alcançados. dispensável à concorrência nos mercados globaliza-

Sr. Presidente, aproveitando o tempo que me dos -, seja por se constituírem em importantes ins-
resta nesta oportunidade, conclamo todos os Depu- trumentos de políticas públicas, ou ainda por suas
tados da Casa para que amanhã compareçam para possibilidades de valorização futura.
exercer o direito do voto, não aceitem insinuações A Vale do Rio Doce, como todos sabemos, é a
de ausentarem-se para beneficiar determinado can- maior empresa mineradora do mundo - além de ser
didato. também uma das mais lucrativas e eficientes. Admi-

Queremos também, em nome da seriedade, da nistra, há mais de 50 anos, as reservas minerais do
competência, da experiência e do espírito público, País, período em que realizou e tem realizado exten-
conclamar os colegas para que sufraguem na uma o sivos trabalhos de pesquisa, que resultaram num de-
nome de Prisco Viana, porque será sem dúvida ne- talhado mapeamento geológico de nosso subsolo,



Ora, Sr. Presidente, aí está, de maneira solar,
uma das causas endógenas do aumento no número
de desempregados em nosso País, porquanto é sa
bido que as micro e pequenas atividades econômi
cas respondem por mais de 60% da ocupação de
mão-de-obra no Brasil. Isto sem falar que os mini e
pequenos produtores são responsáveis pelo maior
volume de retomo em operações bancárias, também
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com a identificação de suas incomensuráveis rique- vozes em contrário, desconsiderando opiniões abali-
zas. zadas que veementemente condenam a sua transfe-

Sabemos, assim, por exemplo, graças a esses rência à iniciativa privada e o abandono de sua enor-
trabalhos, que nosso País detém reservas de miné- me capacidade de investimentos principalmente
rio de ferro suficientes para abastecer o mercado in- neste momento, em que gerar empregos se tornou
temacional nos próximos 450 anos. Sabemos tam- tão importante, atenta frontalmente contra os meIho-
bém que possui reservas significativas de ouro, bau- res interesses nacionais.
xita, cobre, e diversos outros minerais de importân- Na posição de correligionário do Presidente
cia econômica, além de muitas jazidas em fase de Fernando Henrique Cardoso, desejo reafirmar minha
avaliação e pesquisa, cuja existência ainda não veio total confiança em sua disposição de fazer o melhor
a público. pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Exatamente por

Trata-se de patrimônio público, de patrimônio esse motivo, entretanto, não posso concordar com a
dos brasileiro, de valor literalmente incalculável, cuja privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que
venda não estava no programa de governo do candi- considero um erro estratégico com potencial para
dato Fernando Henrique e que, portanto, não foi au- perder todo o esforço de seu Governo, até hoje bem
torizada pelo legítimo proprietário: o cidadão brasilei- sucedido.
ro. Em nome, portanto, dos brasileiros que me ou-

Como é possível, de outra parte, alienar-se torgaram mandato para representá-los nesta Casa,
adequadamente aquilo de que nem ao menos se co- no interesse maior do Brasil, conclamo o Sr. Presi-
nhece o valor? dente da República a retirar definitivamente a Vale

Há ainda outros aspectos que necessariamen- do Rio Doce do rol de estatais privatizáveis. O futuro
te devem ser considerados, quando se trata de saberá reconhecer o valor dessa iniciativa e a grati-
transferir o controle de uma empresa pública: os es- dão das novas gerações há de recompensar-lhe a
tudos técnicos estimavam o lucro da Vale, em 1996, coragem.
na casa dos 500 milhões de dólares, com perspecti- O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia
va de que essa grandeza venha a dobrar, nos próxi- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mos quatro anos, chegando ao século XXI por volta Deputados, quero registrar e comentar dados de
de um bilhão de dólares anuais. Em outra estimati- uma importante pesquisa patrocinada pela Associa-
va, identifica-se a empresa como responsável por in- ção dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB,
vestimentos de cerca de 540 milhões de dólares na e realizada pela empresa Who, cujos resultados cor-
economia nacional no ano passado. roboram os vários pronunciamentos que desta tribu-

Pesam, entretanto, na argumentação dos que na temos feito, com vistas a alertar esta Casa sobre
defendem a privatização, as dificuldades que a Vale o processo adrede articulado para destruir o secular
enfrenta com as restrições legais ao funcionamento Banco do Brasil.
de entidades públicas, que lhe diminuem a agilidade A pesquisa, realizada em vários Municípios de
e, portanto, a capacidade de competir no mercado todas as regiões do País, conferiu que, em 57% das
internacional. Pinta-se, nessa ordem de idéias, a sua localidades pesquisadas, os empréstimos aos mini e
venda como uma espécie de alforria, uma libertação pequenos produtores têm diminuído e permanecido
que lhe viria quebrar os grilhões burocráticos e per- estáveis em 20% desses Municípios.
mitir-Ihe crescer e se desenvolver ainda mais. No que respeita aos mini e pequenos empresá-

Ora, Sr. Presidente, tais premissas compõem rios urbanos, o quadro não é menos deplorável: a
ou a mais esperta das falácias, ou uma simples de- restrição de crédito a esse importante segmento em-
monstração de ingenuidade. Entre abrir mão de uma presarial é percebida em 59% das agências do Ban-
empresa lucrativa, eficiente e de importância estraté- co.
gica para a economia nacional, de um lado, ou modi
ficar normas que se tenham revelado nocivas ao seu
funcionamento, de outro, não há embasamento lógi
co nem explicação razoável para justificar a escolha
da primeira alternativa. Seria como jogar fora o
bebê, por estar suja a água do banho.

O açodamento com que se pretende passar
adiante a Vale, ademais, desprezando o concerto de



O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, encaminho a V. Exi a seguinte questão
de ordem, fundada na interpretação do art. 72 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados:

Qual o real sentido e alcance da expressão
"maioria absoluta de votos", constante do caput do
citado artigo?

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A ma
téria já foi argüida em questão de ordem pelo nobre
Deputado José Genoíno. Trata-se de matéria análo
ga e correlata.

A Mesa a recebe e determina a sua anexação,
e o Presidente da Casa, o Deputado Luís Eduardo,
responderá oportunamente, evidentemente antes da
realização do pleito eleitoral.

A Mesa aproveita a oportunidade para informar
aos Srs. Parlamentares que é vedado pelo Regi
mento desta Casa qualquer encaminhamento ou de
claração de voto sobre a eleição a ser realizada
amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
palavra o nobre Deputado Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs Deputados, como é do conhecimento de
todos, o Programa de Crédito Educativo CREDUC,
desenvolvido pelo Governo Federal e coordenado
de forma positiva pelo MEC, tem-se constituído num
grande benefício para muitos estudantes de 32 grau,
caracterizando-se em ação complementar à política
educacional.

Trata-se, na verdade, de uma das poucas alter
nativas de que dispõem aqueles alunos para fazer
um curso de nível superior, em que possam adquirir
o aprendizado indispensável à sua formação profis
sional, com relevantes vantagens não só para eles,
como para o País, que passa a contar com recursos
humanos melhor qualificados, tão necessários ao
nosso desenvolvimento econômico, especialmente
numa época em que, sem formação, e pesquisa sa
tisfatórias, nenhum país pode assegurar um grau de
progresso compatível com as necessidades de de
senvolvimento e competitividade internacional.
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evidente nos dados da pesquisa, que apresentou os O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden-
grandes e médios empresários com percentual de te, peço a palavra para uma questão de ordem.
inadimplência superior a 76% em 21 % das agências, O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Na for-
enquanto que os micro e pequenos com o mesmo ma do art. 95, a Mesa concede a palavra ao nobre
nível de inadimplência localizavam-se somente em Deputado Gonzaga Patriota, para uma questão de
4,4% das unidades do banco. ordem.

O trabalho também comprovou que o Progra
ma de Demissões Voluntárias (PDV) não foi tão vo
luntário assim: um quarto dos participantes da pes
quisa revelaram que a adesão deu-se por meios
coercitivos. E 54% declararam que a capacidade de
trabalho na agência diminuiu e houve queda na qua
lidade dos serviços prestados após o PDV.

Ainda sobre o malnascido PDV, 80% das uni
dades consultadas reconheceram que sua aplicação
gerou um clima de pessimismo e insegurança no lo
cai de trabalho. O que poderia ter sido PDV, não
passou de PDVESGO, trazendo economia de palito
e conseguindo solapar os fortes laços de empatia
funcionário-banco.

As transferências compulsórias transformaram
centenas e centenas de funcionários em verdadeiros
exilados em seu próprio país. Separaramfammas,
levando desespero a seus lares, provocando mu
danças abruptas no padrão de vida daqueles que
nenhum crime cometeram, senão trabalhar horas e
horas além do expediente, sem serem remunerados.

A anodinia da Direção do Banco é tanta que
nem mesmo o suicídio de 22 funcionários, em dois
anos, fê-Ia barrar o terrorismo implantado.

Felizmente o Congresso, atendendo a nosso
apelo e a de outros colegas, conseguiu com a Dire
ção do Banco a prorrogação por mais 4 meses do
pagamento da verba de auxUio-instalação, mitigando
um pouco o sofrimento dos ~ransferidos.

Por tudo isso, Sr. Presidente, inferimos que o
maior prejuízo do Banco do Brasil não é o registrado
em seus balanços contábeis. Estes, a aplicação de
técnicas bancárias consentâneas e a vontade políti
ca de reerguer o Banco facilmente venceriam. O
maior prejuízo do Banco do Brasil, hoje, é a falta de
uma política de recursos humanos que vise recon
quistar os funcionários - tão vilipendiados e humilha
dos - para que voltem a vestir, com o ardor de ou
trora, a camisa da Instituição.

Recriar o Banco do Brasil, tornando-o um dos
propulsores do progresso do País, é uma tarefa
magna, para quem tem compromisso com a Nação
brasileira. Com efeito, não é tarefa para tecnocratas
e neoliberais de capitalismo periférico.

Parabenizo a ANABB por mais esse serviço
prestado ao Banco e ao Brasil.



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

KDEMOCRACIA OU UNANIMIDADE?

José Genoíno
Muitos comentários de governistas determina

das análises políticas tendem a constranger qual
quer tipo de oposição ao Governo Fernando Henri
que Cardoso e ao projeto de reeleição. Ao fazer esta
constatação não estou cobrando nenhuma atitude
de condescendência corn o PT. São os petistas que
têm consciência dos erros, das limitações da es
querda e da necessidade de sua renovação. Isso,
contudo, não autoriza a desqualificação polrtica da
oposição.

As limitações da esquerda também não legiti
mam qualquer atitude, de quem quer que seja, de
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Infelizmente, em nosso País ainda se verifica o nanciamento concedidos. Esses recursos, todos sa-
paradoxo de que, nas universidades públicas, aca- bemos, têm sido insuficientes para atender à de-
bam por ser admitidos candidatos oriundos das clas- manda. Cerca de 90 mil estudantes candidatam-se e
ses de maior poder aquisitivo, pois puderam se pre- concorrem, todo ano, a uma vaga. Apesar das ex-
parar nos melhores colégios e freqüentar os caros pectativas, apenas 12 mil vagas - menos da metade
cursinhos de preparação para os vestibulares. Àque- das 30 mil criadas em 1995 - foram a cota do crédi-
les de menor renda, resta recorrer às universidades to educativo para o 22 semestre de 1996. Espera-se
particulares, cujas mensalidades geralmente não pc- que, com a entrada em vigor da Lei n29.288/96, que
dem pagar, sonhando, então, em serem contempla- garante 30% da renda líquida dos concursos de
dos com o crédito educativo. Aí surge o impasse: prognósticos administrados pela Caixa Econômica
muitos candidatos, para poucas vagas, sobrevindo a Federal, o número de vagas seja efetivamente am-
frustração, o descontentamento e, não raro, a ne- pilado. Mesmo assim, provavelmente não serão
cessidade de abandonar o curso, depois de tantas atendidas as necessidades detectadas.
lutas estudo para serem aprovados no vestibular. Assim sendo, louvando o esforço do Governo

Desde o início da atual legislatura, venho me Federal em dar a esse programa de cunho eminen-
empenhando para mudar essa situação. Em agosto temente social uma nova dimensão, e considerando
de 1995, coordenei audiência de um grupo de Depu- que investir em educação é investir num futuro me-
tados com o Ministro da Educação e do Desporto, Ihor para toda a sociedade, dessa tribuna encareço
Paulo Renato Souza, ocasião em que entregamos à o empenho do Sr. Ministro da Educação, no sentido
S. EX- documento com assinatura de mais de 300 de viabilizar formas de efetivo aporte de recursos
Parlmentares, solicitando o aumento de vagas e para o Crédito Educativo, assim como a ampliação
maior aporte de recursos para o Crédito Educativo. do número de vagas e a abertura de novas inscriçõ-
Naquele ano, foram oferecidas mais de 30 mil novas es tão logo se inicie o ano escolar, de forma a asse-
vagas ao programa. gurar aos jovens brasileiros carentes a oportunidade

Nessa linha de esforço, como forma de garantir de prosseguirem e concluírem seus estudos, habi~i-
não só a continuidade como a ampliação do progra- ta~do-os a um m~~cado de trabalho cada vez mais
ma para novos alunos, apresentei o Projeto de Lei n2 eXigente e comp~titlvo. .
1.042/95, alterando dispositivos da Lei n2 8.436/92, Era o que tln~a a dlz;r.
que institucionalizou o Programa do Crédito Educati- O SR. JOSE GENOINO (PT - SP. Sem revi-
vo. Também fiz parte da Comissão que estudou o são do orador.) - Sr. Presidente, peço seja inserido
assunto e elaborou substitutivo aos projetos que tra- nos Anais da Casa o artigo KDemocracia ou Unani-
mitavam na Câmara dos Deputados sobre a matéria. midadeK, de minha autoria, que estou distribuindo
Esse substitutivo da Comissão de Educação e Cultu- aos Senhores Parlamentares. Trata-se de assunto
ra veio a resultar no texto da atual Lei n2 9.288, san- muito atual, devido ao momento que a Câmara está
cionada em julho de 1996, pelo Presidente da Repú- vivendo.
blica, que amplia as fontes de recursos para o Crédi
to Educativo, prevendo a destinação de 30% da re
ceita líquida dos concursos de prognósticos adminis
trados pela Caixa Econômica Federal, bem como
dos recursos das premiações não procurados pelos
contemplados dentro do prazo da prescrição.

Se o programa melhorou em termos de quali
dade após a sua institucionalização, democratizan
do-se ao máximo as inscrições e a seleção dos can
didatos, com a participação inclusive de repre
sentação estudantil e o direito, a qualquer interessa
do, de questionar a lista dos Kpré-selecionadosK,
como forma de buscar a transparência do processo,
ainda falta assegurar plena narmalidades dos apor
tes financeiros. De momento, apenas três fontes de
recursos sustentam o programa: a orçamentária,
parte de arrecadação de loterias e a reversão de fi-
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afogar a democracia pluralista nas águas turvas da O PT tem um programa claro de reforma do
reeleição e da unanimidade em tomo do Governo. A Parlamento, que pode ser sintetizado em dois pon-
tirania da unanimidade quer impedir que surjam can- tos. Primeiro, Independência do Poder Legislativo,
didatos não governistas na Câmara e no Senado, com a definição de sua agenda política própria e Ii-
quer dissolver o PMDB porque sua existência cria mitação das medidas provisórias. A independência
problemas à unidade da base governista e ataca a do Legislativo requer que os presidentes das Casas
independência política do PT acusando-o de malufis- tenham postura de magistrados. A direção da Câma-
ta. Aliás, não é a primeira vez que isto ocorre. Quando ra, que agora termina seu mandato, comportou-se
o PT, corretamente, se recusou a participar do Colégio como mera operadora política do Palácio do Planal-
Eleitoral, também foi acusado de fazer o jogo de Matut. to. Quando os atuais dirigentes da Câmara se trans-
O simplismo e o maniqueísmo desse tipo de raciocínio formaram nos principais articuladores políticos da
compromete a qualidade da análise. reeleição, tema que divide a Casa, desceram da

Esses comentários, fundados numa lógica bi- condição de árbitros e magistrados para a de meros
nária, que estão a serviço da manipulação política agentes governistas. O presidente do Parlamento
ou da ignorância, agora acusam novamente o PT de deve ser o ponto de equilíbrio entre a maioria e a mi-
"malufar" por ser contra a reeleição e por alguns de- noria. O seu facciosismo deturpa a função e inibe a
putados do partido manifestarem a intenção de democracia pluralista, essência da representação
apoiar a candidatura de Prisco Viana à presidência parlamentar.
da Câmara. Sobre a reeleição o PT mantém uma O segundo ponto que defendemos é uma am.
coerência histórica. Foi contra a sua instituição na pia reforma do funcionamento da Câmara, das suas
Constituinte, votou contra a sua adoção na emenda comissões e do processo legislativo visando a mod-
constitucional em 1994 e votou pela redução do emizar e conferir competência ao Parlamento. Re-
mandato presidencial de cinco para quatro anos no gistre-se que a atual direção não promoveu nenhu-
momento em que Lula era líder das pesquisas. O ri- ma mudança substantiva. Uma base nesses dois cri-
gor que é usado contra o PT não é usado contra os térios, o PT discutiu com os três candidatos que pos-
oportunistas de plantão, que mudam de princípios tulam a presidência, dentre os quais não tem afinida-
de acx>rdo com as conveniências. de ideológica com nenhum. A bancada, inclusive,

A tirania da unanimidade sequer consegue deverá deixar a questão em aberto, não definindo o
compreender a natureza do jogo político parla- apoio a um deles em particular. Mas os patrulheiros
manlar. A democracia pluralista legitima as da unanimidade não conseguem perceber que se
alianças parlamentares de qualquer partido com deputados petistas vierem a votar em Prisco o fa-
os Sl~US adversários políticos. Assim, o PT pode zem em nome do resgate da independência do Le-
fazer, no Congresso, alianças pontuais com o gislativo, tão descaracterizada nesses dois últimos
Governo ou com o PPB. O fato de haver posiçõ- anos, e não por qualquer afinidade com o malufis-
es coincidentes sobre determinados temas entre mo, inimigo histórico do PT."
adversários políticos faz parte da lógica da de- O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pronun-
mocracia pluralista. O q.ue importa ~ que,~ es- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs
querda mantenha a sua independêncIa polltlca e Deputados, estão armadas as condições para um
não se transforme em mero apêndice do Gover- novo conflito de terras entre índios do grupo Guaja-
no, como querem alguns. jara e as populações de Montes Altos e Grajaú, no

Qualquer postura responsável na escolha da Maranhão. Esgota-se, no próximo sábado, 8 de fe-
presidência do Legislativo deve partir de critérios. vereiro, o prazo estipulado pelos Guajajaras para
Em primeiro lugar, essa escolha não pode resumir- que o Govemo inicie o processo de demarcação da
se a critérios político-ideológicos. se fosse por este reserva indígena, com 142 mil hectares. São dois
critério, o PT sempre lançaria candidato próprio. grupos humanos sob o abandono do Governo Fede-
Mas, então, seria acusado de sectário. Muitos, na ral. De um lado, os brancos que esperam uma salu-
sua santa sabedoria, não conseguem perceber que ção definitiva para o problema e reagem proibindo
o Legislativo cumpre funções diversas do Executivo. os índios de entrarem na cidade, com medo de sa-
Neste, sim, o conteúdo ideológico do programa tem frerem algum tipo de violência e, de outro lado, os
peso significativo na determinação de uma aliança. Guajajaras, situados na aldeia Krikatim há oito dias,
No Parlamento devem ser utilizados critérios pró- sem mantimentos e sem medicamentos, ameaçando
prios. incendiar a rede elétrica que abastece os Municípios
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de Grajaú, Montes Altos, Amarantes e Sítio Novo, atendimento em Santa Catarina, 255 agências e 362
caso a demarcação de suas terras não se inicie. postos, posição de 30 de junho de 1996. No entanto,

A Funai, em Brasnia, não tomou, até agora, ne- é um dos bancos que não tem nenhuma porta de se-
nhuma providência para resolver a questão. Alertada gurança instalada, assim como nenhum circuito in-
até mesmo pelo Governo do Estado, nem vai à área temo de TV, em toda a sua rede. Os postos avança-
negociar com os índios um novo prazo e sequer res- dos e caixas eletrônicos estão totalmente desguar-
ponde aos apelos de seus funcionários que traba- necidos e muitos funcionam sem vigilantes. O trans-
Iham no Maranhão e estão sob ameaça de se toma- porte de numerário entre agência e posto é feito, em
rem as próximas vítimas deste conflito fundiário se- sua maioria, pelos próprios funcionários, em carro
cular. Prefere ignorar a iminência do confronto e particular. O banco também não discute com serie-
apostar de que se trata de um blefe dos índios. dade a questão da segurança bancária com os sindi-

O SR. SERAFlM VENZON (PDT - SC. Pro- catos e funcionários. Em várias reuniões realizadas,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e nada de concreto avançou, ficando tudo para estu-
Srs Deputados, a questão da segurança bancária dos posteriores e mais aprofundados.
tem trazido preocupações alarmantes a toda a so- No início de 1993, o Sindicato dos Bancários
ciedade brasileira e não é diferente em meu Estado, de Florianópolis, num levantamento detalhadíssimo,
Santa Catarina, onde os assaltos se sucedem e co- identificou as condições de trabalho das agências e
locam em risco a vida dos servidores bancários e da postos de atendimento localizados na Capital e con-
população em geral. cluiu que nos aspectos saúde e segurança bancária

De acordo com levantamento de várias entida- a situação do banco era lastimável, colocando em
des representativas de bancários de Santa Catarina, risco não só a integrid~de física dos besquianos e
que, inclusive, elaboraram um Dossiê sobre a Inse- clientes, mas também o patrimônio público. O docu-
gurança Bancária no Estado de Santa Catarina, as mento foi entregue à direção do banco, ao Ministério
agências bancárias, os postos avançados de atendi- Público, aos Parlamentares catarinenses e a impren-
mento, os caixas eletrônicos e os bancos 24 horas sa principalmente. E nada, absolutamente nada foi
instalados no Estado de Santa Catarina são um con- feito. Em março deste ano, o representante dos sin-
vite aos assaltos, esta é a conclusão que chegam o dicatos na comissão paritária criada para tratar do
Departamento Estadual dos Bancários - DEB/CUT, assunto apresentou um novo documento com uma
órgão estadual de organização dos sindicatos de série de providências urgentes a serem tomadas.
bancários filiados à Central Única dos Trabalhado- Mais uma vez nada foi feito.
res, e mais a própria Polícia Militar do Estado. 2) O Banco Bradesco não possui, em suas

São raros os estabelecimentos bancários do agências e postos avançados de atendimento, ne-
Estado de Santa Catarina que possuem mecanis- nhum mecanismo de segurança (porta de seguran-
mos de segurança, como portas detectoras de met- ça, circuito interno de TV etc) e tampouco vigilância
ai, sistemas internos de TV, vigilância especializada interna. Isto é, o maior banco privado do País funcio-
e transporte de numerário feito por empresa profis- na, aos olhos da lei e da Polícia Federal, sem qual-
sionalizada. quer mecanismo de segurança.

A fragilidade da segurança bancária é revelada De acordo com a PM, tem muito amador, pé-
pelo aumento do número de casos em relação aos de-chinelo, assaltando banco, numa demonstração
anos anteriores e pela facilidade com que os assal- da facilidade encontrada nos estabelecimentos ban-
tos são realizados. Em 1995, segundo a Polícia MiIi- cários. O delegado Jonas Pereira, lotado na DEIC,
tar, foram realizados 74 assaltos em todo o Estado responsável pela investigação em assaltos a ban-
de Santa Catarina; já em 1996 e 111 de janeiro até a cos, não tem dúvida de que este ano os números de
primeira quinzena de dezembro, os números subi- roubos suplantam aqueles registrados em 1995.
ram para 109 casos. Um aumento da ordem de "Tem muito principiante assaltando banco no Esta-
50%. do, e as agências estão cada vez mais desprotegi-

Neste quadro geral, dois destaques principais: das", afirma. Sobre o transporte de numerário no
1) O BESC é o banco preferido pelos assaltan- BESC feito pelos próprios funcionários, diz: "Isto é

tes, em razão da vulnerabilidade de suas agências, inadmissível. Este tipo de transporte só pode ser fei-
postos avançados de atendimento e forma de trans- to por carros-fortes com pessoal habilitados e forte-
porte de numerário. E bem verdade que é o banco mente armado", argumenta Jonas. Na sua opinião,
que possui mais agências e postos avançados de os bancos em geral estão facilitando o trabalho dos
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marginais ao se descuidarem das regras básicas de A maioria absoluta das agências bancárias 10-
segurança (DC, 20-10-96). Para o superintendente calizadas no Estado de Santa Catarina não pos-
da Polícia Federal em Santa Catarina, Aroldo Bos- suem portas de segurança (detectoras de metal).
chetti Soster, "Os banqueiros têm que ter a cons- São raríssimas as que possuem circuito interno de
ciência mais voltada para segurança de seus clien- TV. E os vigilantes, como já foi dito, trabalham, na
tes e funcionários e não se preocupar somente com maioria das vezes, em desvio de funções;
o dinheiro" (OC, 17-11-96). Já o tenente Luiz Henri- Todos os postos avançados de atendimento lo-
que de Oliveira, chefe da Seção de Relação Públi- calizados no Estado de Santa Catarina, sem exce-
cas do Batalhão de Blumenau, diz que a presença ção, não possuem portas de segurança, tampouco
ostensiva de policiais nas ruas tende a diminuir a circuitos internos de TV. Muitos nem vigilantes pos-
onda de assaltos, mas afirma: É bom que os estabe- suem.
lecimentos também se equipem com sistema de se- O transporte de valores, atividade de alto risco,
gurança e alarmes" (JSC, 7-12-96). é feita de forma corriqueira por funcionários dos ban-

Enquanto isso, os bancários, vigilantes, clien- cos, em seus próprios carros, sem nenhuma segu-
tes e sociedade ficam expostos aos mais diversos ti- rança. Este transporte ocorre principalmente da
pos de riscos, inclusive o de perder a própria vida. O agência para os postos avançados de atendimento e
que as estatísticas oficiais não falam, entretanto, é entre as agências da mesma praça (empréstimos
sobre o número de mortos e feridos em assaltos. tipo "socorro de caixa") feitos a pé pelos bancários.
Muito menos consideram as seqüelas psicológicas No caso das agências localizadas mais no interior
(medo e tensão) que, para muitos bancários, já são do Estado, este tipo de transporte irregular, ocorre
quase uma doença profissional. Outro aspecto a ser também das agências para o Banco do Brasil, diaria-
considerado é que nenhum bancário de agência ou mente.
posto de atendimento sai de casa hoje para traba- Os caixas eletrônicos, instalados nas próprias
Ihar deixando a família tranqüila. Não bastassem as agências, geralmente no hall de entrada, não pos-
pressões do endividamento, do salário arrochado, suem nenhum mecanismo de segurança bancária
das ameaças, demissões e incentivos ao desempre- (nem porta de segurança, nem câmera de vídeo,
go, os bancários cumprem um expediente entre 6 e nem vigilantes). O curioso é que inclusive a porta de
12 horas, nas quais a morte pode se apresentar na entrada não possui mecanismo de travamento, fi-
forma de um bandido armado de escopeta ou de re- cando simplesmente "encostada", ou seja, aberta ao
vólver calibre 35. Para Airton José Jacomel, Presi- público em geral. Além de trazer sérios riscos para
dente da Federação dos Gerentes do BESC e ge- os usuários deste sistema, também o funcionário
rente da agência Velha, em Blumenau, que não pos- que faz a manutenção dos equipamentos e reposi-
sui porta de segurança e já foi assaltada por três ve- ção do dinheiro fica exposto sem qualquer seguran-
zes, "Os funcionários se sentem sem proteção, pelo ça. Esta atividade, que se estende inclusive nos fi-
fato de estarem correndo risco de vida constante. nais de semana, é feita por um único funcionário,
Não se consegue trabalhar sossegado", conclui sem qualquer acompanhamento de vigilante. Já os
(JSC, 6-11-96). Já para Heloisa Pacheco Martins bancos 24 horas possuem apenas um mecanismo
Deschamps, Gerente do Banco do Brasil agência de travamento na porta de entrada e saída, através
Blumenau, a instalação da porta de segurança em do cartão magnético do próprio usuário, garantindo
sua agência conseguiu tranqüilizar clientes e funcio- sua segurança apenas no interior do mesmo.
nári?s. "A..s pess~~s. sabem ~ue estão sendo protegi- Podemos dizer que a situação é precária de
das, assinala (Olarlo Catarlnense 17-11-96). modo geral, mas é mais grave principalmente nas

No que diz respeito aos vigilantes, estes por agências localizadas nos bairros, nos postos avan-
sua vez estão numa situação extremamente descon- çados de atendimento e no tocante ao transporte de
fortável. Além dos baixos salários recebidos, insegu- numerário.
rança e tensão cotidiana, em sua maioria, estão des- Sr. Presidente, Sras e Srs Deputados, confor-
preparados para a função, trazendo em muitos mo- me bem salienta as entidades de bancários de San-
mentos comportamento de risco no momento dos ta Catarina, a legislação sobre o assunto é muitas
assaltos. Realizam também outras tarefas, como vezes vaga demais, faltando-lhe principalmente ob-
prestação de informações gerais à clientela, organi- jetividade. As leis, decretos e portarias existentes
zação das filas, trabalhos de office-boy, auxílio aos são as seguintes: Leis nos 7.102183, 8.863/94 e
usuários de caixa eletrônico, etc. 9.017195; Portarias nos 91192 e 1.264195; Decretos
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nos 89.056/83 e 1.592/95. E quando os Municípios aprofundamento da crise econômica e o aumento da
advogam o direito de legislarem sobre o tema, com exclusão sociai pode ser apontado como um fator
intuito de melhorar a proteção aos seus cidadãos, os bastante significativo. Entretanto, é a negligência
banqueiros entram com mandato de segurança, im- dos banqueiros para com a segurança dos estabele-
pedindo o estabelecimento de regras mais claras e cimentos bancários a principal causa. A sua ganân-
de caráter obrigatório. Isso aconteceu recentemente cia, o seu descompromisso com os bancários, vigi-
na cidade de Blumenau, quando em março deste lantes, clientes e sociedade é revelador.
ano a FEBRABAN (entidade nacional dos donos de Precisamos denunciar de público que os ban-
banco) impetrou mandado de segurança contra a Lei queiros privados e as direções dos bancos públicos
Municipal nll 4.580; de dezembro de 1995. simplesmente se negam a discutir o assunto com

No tocante ao transporte de numerário, os ban- maior seriedade, apontando para um sistema estra-
queiras descumprem inclusive o pouco que estabe- tégico de segurança bancária, que não fique somen-
lece a Lei nll 9.017/95, que determina a obrigatorie- te no patrimônio, mas que contemple os interesses
dade de transporte por empresa especializada de de toda a sociedade, que direta ou indiretamente
valores superiores a 20 mil UFIR. Abaixo desse va- está envolvida. Aqui se faz necessário desmistificar
lor, entre sete mil e 20 mil UFIR, o transporte de nu- que a segurança bancária se resolve simplesmente
merário, de acordo com a lei, poderá ser efetuado com o aumento do efetivo militar nas ruas e agên-
em veículo comum, mas com a presença de dois vi- cias, como é o pensamento de muitos gerentes de
gilantes. E abaixo de sete mil UFIR a lei simples- bancos. É um absurdo pensar que a PM tem contin-
mente deixa a cargo dos bancos a forma de trans- gente para dar conta dessa tarefa, mesmo assim
porte. não é responsabilidade sua proteger um setor espe-

A legislação vigente não estabelece de forma cífico. Mas não deixamos de concordar o quanto a
clara e indiscutível a obrigatoriedade da instalação PM pode auxiliar neste trabalho de segurança ban-
de todos os mecanismos de segurança. Os diversos cária, desde que os bancos façam a sua parte. O
dispositivos, quando são instalados, obedecem a cri- jornal Diário Catarinense, edição do dia 10 de de-
térios formulados. "310s próprios bancos. Mas apesar zembro de 1996, aborda a questão com muita pro-
dessa legislação ter origem fundamentalmente na priedade: "É preciso ampliar o policiamento ostensi-
esfera federal, há o entendimento de uma compe- vo e a segurança das agências tem que ser imedia-
tência concorrente, que autoriza os demais entes fe- tamente reforçada, tarefa que cabe também aos pró-
derados a editarem normas sobre o terna. prios bancos. Outra ação urgente das autoridades

De acordo com a Lei nll 7.102/83, regulamenta- responsáveis é obrigar os bancos a instalarem os
da pelo Decreto nll 89.056183 e modificada pela Lei equipamentos de segurança obrigatórios, entre eles
nll 9.017/95, os banqueiros são os principais respon- as portas giratórias com detectores de metal e os
sáveis pela implantação e funcionamento dos maca- circuitos internos de televisão".
nismos de segurança bancária. É isso que determi- Comprovadamente, a instalação de mecanis-
na a legislação vigente visando garantir a vida e a mos de segurança inibem os assaltos e propiciam
integridade do cidadão e o patrimônio da empresa. maior tranqüilidade aos trabalhadores e usuários.

Como se trata de uma questão de interesse Uma porta detectora de metal custa na faixa de sete
público, o Estado estabeleceu normas de fiscaliza- a oito mil reais. Quanto custa uma vida humana? AI-
ção que devem ser aprovadas e fiscalizadas por ór- guém pode precisar? Os 109 assaltos ocorridos este
gãos governamentais. O Banco Central é o órgão ano no nosso Estado não trouxeram vítimas fatais,
responsável pela autorização de funCionamento dos felizmente, mas com certeza deixaram profundas se-
estabelecimentos bancários, condicionando a exis- qüelas em muitas pessoas. E todos os estabeleci-
tência de sistema de segurança. A Política Federal mentos assaltados, sem exceção, não tinham meca-
está encarregada de fiscalizar o cumprimento da le- nismos de segurança, como portas detectoras de
gislação, inclusive de emitir parecer sobre o sistema metal, circuitos internos de TV, etc. Muitos nem ti-
de segurança de cada estabelecimento bancário. E nham vigilantes.
cabe ainda ao Ministério Público, como guardião do Diante desta argumentação, sugerem os ban-
cumprimento das leis, promover inquéritos civil aos cários de meu Estado as seguintes medidas:
faltosos. - responsabilizar política e juridicamente o Es-

A discussão da falta de segurança bancária tado brasileiro, os banqueiros privados e as direções
que estamos fazendo permite várias análises. O dos bancos públicos, federais e estaduais, por tudo



Mais vale a respeitabilidade do povo e a inter
na do que os afagos do Palácio do Planalto ou os
elogios fáceis a um determinado candidato do parti
do que apóia o atual Presidente da República.

Não é hora de continuidade ou de continuísmo,
mas, sim, de ruptura. se o Deputado Michel Temer
tiver méritos para dar continuidade à administração
do Presidente Luís Eduardo, que o apóia e o defen
de, talvez outro candidato tenha condições de rece
ber o elogio, o sorriso, a satisfação e o apoio da
maioria dos que fazem a Câmara dos Deputados do
nosso País.
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que vier a acontecer nas agências bancárias, nos mer - carrega consigo virtudes e defeitos próprios,
postos avançados de atendimento, nos caixas ele- inerentes ao ser humano.
trônicos, nos bancos 24 horas e no transporte de nu- Pensamos, Sr. Presidente, que a decisão é pc-
merário (de qualquer montante) em decorrência da lítica, que o voto de cada Parlamentar é um julga-
falta de sistemas de segurança bancária; menta do passado do candidato e uma pc ....pct"Ja

- trabalhar para o aperfeiçoamento da legisla- do seu futuro. O Deputado Michel Temer soma } vi

ção vigente; goroso apoio do Presidente da República, empf'.la-
- apresentar na Assembléia Legislativa, no rei- d~ nacionalmente em con?uzi-Io ~ Presid~!mcia da

nício dos trabalhos de 1997, um projeto completo de Camara do~ Deputados. E tambem not~no que o
segurança bancária, que compreenda a segurança Dep~tado Michel Temer conta co~ o apoIo do atual
das agências, dos postos avançados de atendimen- Pr:.esldente da Casa, Deputad~ LUIS Eduardo .Maga-
to dos caixas eletrônicos dos bancos 24 horas, do Ihaes, e - quem sabe? - deseja dar prosseguimento
t~nsporte de numerário e'da vigilância humana; à administração para algu~s considerada excel~nte,

o o , " • • como a imprensa e o PreSidente Fernando Hennque
- soliCitar ~u: a PoliCia MIlitar faça um p?re~r Cardoso que só têm elogios à gestão do Deputado

geral das condlçoes de segurança das agencias L ' Ed' rd M Ih-
á " lO I" . t tabel' UlS ua o aga aes.banc nas, e amp le o po IClamen o nos es eCl- _". .

mentos bancários· Nao sei, Sr. PreSidente, se este é o Julgamento

I""it " 't - d P t" P 'br da maioria desta Casa. Não sei, Sr. Presidente, se a
- so I.C ar In erven~o _a " romo ona u Ica imensa maioria dos Parlamentares desta Casa está

pelo cumpnmento da leglslaçao vigente; satisfeita com os rumos da atual gestão da Mesa Di-
- desenvolver uma campanha estadual pela retora da Câmara dos Deputados.

implementação de mecanismos de segurança nos A d d °lê . d
" ." d f . á' guar o, esperançoso e que no SI nClo eestabelecImentos bancános, onentan o unClon nos t P ri t o o fl't h '" . uma es e a amen o raCIOCine, re I a e c egue a

e clientes," . ._ "_ conclusão de que já concedeu muito ao Presidente
- soliCitar reumao com as dlreçoes de todos os Fernando Henrique Cardoso e ao Presidente Luís

bancos; Eduardo e de que está na hora de a Casa cuidar dos
- debater com o Sindicato dos Vigilantes a seus próprios destinos e da sua autonomia enquanto

questão da segurança bancária, buscando atuação entidade fundamental para o funcionamento da de-
conjunta nos diversos encaminhamentos; mocracia em nosso País.

- problematizar a questão da segurança na so- Quem sabe chegou a hora de dar um basta às
ciedade, na busca de alternativas para a resolução humilhações, ao achincalhe e às brincadeiras gro-
do problema. tescas das quais muitos foram alvo durante os últi-

Entendo, Sr. Presidente, que a situação da se- mos dois anos?
gurança bancária no País não é diferente da de san- Quem sabe a imensa maioria silenciosa, diante
ta Catarina e por isso medidas emergenciais devem da urna secreta, comporte-se como um eleitor de
ser tomadas, até mesmo no âmbito do Ministério da verdade, escolhendo para si e para a instituição um
Justiça e seus órgãos policiais, de forma a intensifi- candidato que assegure ao Poder Legislativo sua
car a segurança nos bancos de acordo com as su- autonomia e a cada Parlamentar sua respeitabilida-
gestões já postas neste pronunciamento pelas enti- de?
dades sindicais de Santa Catarina.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Depu
tados, esta Casa vive a antevéspera de uma decisão
fundamental para seus destinos: a eleição do seu
Presidente.

Três candidatos disputam os votos dos 510 ou
tros Deputados da Casa. A disputa não deve, do
nosso ponto de vista, enfocar o viés pessoal, o traço
da personalidade de um ou dos outros concorrentes.

Pessoalmente, cada um dos candidatos - De
putados Prisco Viana, Wilson Campos e Michel Te-



Por isso, vejo a necessidade da criação de
Conselhos Municipais para atuarem junto às Prefei
turas como juiz arbitral, mediando e participando do
processo de desapropriação desde o início até o fim,
além de acompanharem o desenvolvimento socioe
conômico dos assentamentos.

Os Municípios são fóruns ideais e competentes
para chamar a si a discussão, a execução e o acom
panhamento por dois anos desses assentamentos,
vendo a viabilidade dos assentados darem certo nas
áreas desapropriadas. Sem a participação direta e
decisiva dos Municípios, por meio dos Conselhos
Municipais, a nossa reforma agrária não passará de
um amontoado de pessoas jogadas à própria sorte,
desassistidas e empobrecidas ainda mais, por não
terem perspectivas de vida melhor.

A criação dos Conselhos Municipais com dele
gação de poderes para tratar do assunto é a única
maneira de se dar um basta a essas invasões, de se
desarmar os proprietários de terra e de fazer com
que esse pessoal de gabinete venha realmente tra
balhar, pois irá sentir de perto a necessidade de
quem verdadeiramente precisa de terra e as razões
daqueles que defendem o chão, porque lutaram
anos e anos a fio para consegui-lo. Portanto, os Mu
nicípios são o elo do entendimento entre as partes e
o caminho mais curto para a solução; ele é a própria
reforma agrária em potencial.

Sr. Presidente, peço a V. Exll que meu pronun
ciamento seja divulgado no programa A Voz do Bra
sil, bem como nos demais meios de comunicação da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. Ex!!
será atendido nos termos regimentais.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte ·discurso.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs Deputados, no atual momento faz-se ne-
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Depu- ministrativa e o reflexo do progresso do Município.
tado Aldo Rebelo, a Mesa concede a V. Ex!! mais um Em assim sendo, munir as Prefeituras dos recursos
minuto para concluir seu pronunciamento. Todavia, e da segurança necessária seria o caminho mais
lembra que pelo Regimento Interno não deve haver acertado para se processar uma reforma agrária
manifestação sobre determinadas candidaturas. sem os conflitos ora existentes e com a vantagem

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, não de que, a médio prazo, teríamos mais famílias as-
tenho conhecimento de que o Regimento me impeça sentadas e assistidas do que se verifica hoje.
de comentar a respeito de qualquer candidatura. De Sr. Presidente, da maneira como se vem apre-
qualquer maneira, como o comentário já foi feito e sentando e se processando a desapropriação de ter-
meu tempo está acabando, quero dizer que o ras no País, onde cada assentamento, justo ou in-
PCdoB apóia a candidatura do Deputado Prisco Via- justo, é precedido de invasão anunciada abertamen-
na e luta, sobretudo, pela unidade desta Casa e dos te, com a conseqüente defesa dos proprietários para
Parlamentares, em defesa das suas prerrogativas e combater os invasores, nada resta a esperar a não
desta instituição. ser o pior. E isso venho alertando há bastante tem-

Era o que tinha a dizer. po.
O SR. OLÁVIO ROCHA (PSDB - PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, a questão da reforma agrária é
tema que deveria sair dos gabinetes e ser tratado di
retamente com os interessados nos locais próprios
do seu entendimento, os Municípios. Somente os
Municípios estão aptos a intermediar problema des
sa grandeza, porque por meio dos Srs. Prefeitos po
der-se-á chegar a um entendimento mais amadure
cido e com bons resultados. São os Prefeitos as fon
tes providenciais para debater, informar e conduzir.';)
processo da reforma agrária.

A área federal deveria delegar poderes para os
Municípios tratarem desse importante assunto que é
a reforma agfé~ria, porque, de certo modo, afeta dire
tamente a vida das cidades. Essa delegação de po
deres teria de ter a participação dos Governos Esta
duais e Federais para formar um bloco uniforme,
dando aos Municípios todos os recursos necessários
para devolverem e executarem o processo de desa
propriação das propriedades que não atendam aos
interesses sociais, como previsto na Constituição
Federal.

Não basta apenas delegar competência, tem
de se dotar os Municípios de estrutura capaz de
atender ao problema e solucionar a questão, de for
ma que eles possam acompanhar de perto todo o
trabalho a ser executado e dar continuidade por um
período de dois anos, para consolidar definitivamen
te os assentamentos, para obter o principal, que é a
produção da terra.

A participação direta dos Municípios no proces
so da reforma agrária, por meio de Conselhos Muni
cipais, em muito beneficiaria as partes em luta, as
sim como seria muito mais econômico para os ca
fres públicos, pois temos que entender que é na
pessoa do Prefeito que se concentra toda a vida ad-



Nesta oportunidade, quero cumprimentar os
Prefeitos e o Governador do Estado de Rondônia
por esta iniciativa louvável.

Sr. Presidente, Sras e Srs Parlamentares, es
peramos contar com a boa vontade do Governo Fe
deral na liberação de recursos para os Estados e
Municípios, para que, somadas as parcerias entre
Município e Estado, possamos amenizar o sofrimen
to da nossa gente através da realização de obras re
levantes que há muito tempo vêm sendo reivindica
das.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MOISÉS BENNESBY(BlocoIPL - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs Deputados, o tema que nos traz hoje à
tribuna é a situação do transporte aeroviário de pas
sageiros no Brasil.

A importância desse tipo de transporte deriva
da própria extensão territorial do País. As distâncias
continentais que separam as diversas regiões brasi
leiras são, por si mesmas, suficientes para fazer s0

bressair o segmento aéreo no âmbito da nossa ma
triz de transporte de passageiros. Ademais, o com
prometimento da malha rodoviária brasileira, que
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cessário que lideranças políticas que comandam o está muito deteriorada, e o fato de o País não dispor
Poder Executivo, quer seja na esfera municipal, quer de opções ferroviárias ou hidroviárias para o trans-
seja na estadual, quer seja na federal, iniciem urgen- porte de passageiros emprestam à aviação comer-
temente entendimentos para trabalhar em parceria. cial posição de destaque no atendimento da deman-

Não é possível, nos dias atuais, levar a popula- da por deslocamentos pessoais.
ção ao sacrifício por falta de bom senso e humildade Esses fatos, de certa forma, explicam o cresci-
para conversar, buscando o entendimento para reali- mento vertiginoso que o transporte aéreo tem alcan-
zação de obras que beneficiem o povo de um Muni- çado no País durante os últimos anos. Dados do
cípio ou Estado. Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias dão

Quero dizer que no Estado de Rondônia o bom conta de que o número de passageiros transporta-
senso está prevalecendo, pois os Prefeitos Munici- dos na aviação comercial passou de cerca de 13 mi-
pais e o Governo do Estado tem procurado alternati- Ihões de pessoas, em 1980, para aproximadamente
vas para levar melhorias à gente rondoniense. 22 milhões, em 1996. É preciso mencionar, a propó-

Há poucos dias, o Prefeito de Porto Velho, Chi- sito, que os índices de crescimento tornaram-se es-
quilito Erse, juntamente com o Governador Valdir pecialrnente significativos a partir do quadro de esta-
Raupp lançaram a pedra fundamental para investi- bilização econômica que se desenhou com a implan-
mento na área da saúde. tação do Plano Real.

No entanto, o Prefeito da Capital do Estado Poderíamos, então, supor que a aviação ro-
tem conversado com o Govemador Valdir Raupp mercial brasileira está voando em ·céu de brigadei-
para realizar outras obras em parcerias, tais corno o ro·? Longe disso, senhoras e senhores! Os passa-
anel vário, bem como a urbanização de vias secun- geiros do transporte aéreo no Brasil enfrentam uma
dárias ou paralelas, após a duplicação da BR-364. série de problemas.

Vários Prefeitos do interior também já traba- Em primeiro lugar, há a questão dos preços co-
lham visando à parceria com o Governo do Estado, brados pelas passagens aéreas no País. Eles estão
sendo que neste caso quero citar os Prefeitos de entre os mais altos do mundo. A título de exemplo,
Machadinho DOeste, Cerejeiras e Ouro Preto DOes- uma passagem de ida e volta no trecho entre Brasí-
te. lia e a Capital do meu Estado, Porto Velho, fica em

tomo de R$840. É um valor bastante elevado, mes
mo considerando a eventualidade da concessão de
descontos promocionais, que se situam normalmen
te entre 20 e 30%. Para se ter uma idéia, é possível
encontrar na imprensa anúncios de passagens aé
reas para Buenos Aires por aproximadamente
R$460,OO; para Miami e Nova Iorque por cerca de
R$670,OO e R$740,OO, respectivamente.

Além do preço alto, senhoras e senhores, a
qualidade do serviço oferecido pelas companhias
aéreas também deixa bastante a desejar. São co
muns os atrasos nos horários dos vôos, sem que o
passageiro seja sequer informado conveniente
mente acerca dos motivos da demora ou do tempo
total de retardamento previsto. Outro problema en
frentado pelos usuários do transporte aéreos diz
respeito à perda ou avaria de bagagem, sendo que
o valor da indenização é irrisório. Também ocor
rem, especialmente na chamada alta estação, os
casos de passageiros que, embora tenham passa
gem confirmada, não conseguem embarcar devido
à prática de overbook por parte das empresas,
que vendem bilhetes em quantidade superior à ca
pacidade da aeronave, num total desrespeito ao
consumidor.
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O maior problema da aviação comeíCial brasi- sis França foi um representante da cultura popular
leira, entretanto, concentra-se em pontos referentes brasileira que conseguiu sintetizar uma série de
à segurança. Ao aumento do volume de tráfego aé- questões fundamentais para o nosso povo. Sua mú-
reo corresponde, também, um incremento no núme- sica cosmopolita conseguiu promover a fusão de rit-
ro de acidentes, invariavelmente fatais. São freqüen- mos regionais, como o coco de roda, o maracatu, a
tes as denúncias de irregularidades praticadas pelas ciranda e o próprio frevo. As manifestações cultu-
companhias aéreas, como o excesso de jornada de rais, como o rock rap e outras existentes no mundo,
trabalho das tripulações, a desobediência ao limite foram internacionalmente reconhecidas.
de duração dos vôos e do número de pousos permi- Várias vezes, Chico SCience foi premiado não
tidos por dia, assim como a organização de escalas apenas no Brasil, mas no exterior. Recentemente vi-
de serviço sem a previsão das folgas regulamenta- nha realizando excursão de bastante sucesso na
res. Europa, onde sua música começava a ter importante

Grave também, senhoras e senhores, é a repercussão. Mais do que isso, Chico Science foi Ií-
questão do controle do tráfego aéreo. Em muitos der de um grande movimento de resgate das raízes
aeroportos, as equipes de controladores de vôo es- culturais de Pernambuco: o Movimento Mangue
tão subdimensionadas e, como resultado, cada con- Beat, que tem manifestações não apenas na área
trolador chega a ter, nos horários de pico, até dez musical, mas também nas áreas literária e das artes
aeronaves sob sua responsabilidade, o dobro do plásticas. Esse movimento não apenas tem essa co-
que é recomendado pelas normas de segurança. notação de resgate da cultura popular, mas, acima
Além disso, os baixos salários recebidos induzem os de tudo, de afirmação da condição de pobreza, de
trabalhadores dos sistemas de proteção ao vôo a miséria e das desigualdades sociais existentes no
buscar uma complementação de renda em outras Estado de Pernambuco. .
atividades, o que compromete seu desempenho. O Movimento Mangue Beat, que tem como ca-

No que concerne à manutenção de aeronaves, racterística fundamental denunciar a condição de
as denúncias de inconformidade com os padrões de desigualdade social no Estado de Pernambuco e na
segurança se repetem. Não pretendemos, porém, Região Nordeste, e inclusive fala na perspectiva de
discorrer longamente sobre cada uma delas. Os esperança de um caminho e de um mundo novos,
pontos levantados já são plenamente suficientes representou, sem sombra de dúvidas, um resgate da
para mostrar que a aviação comercial brasileira re- nossa cultura e do espírito indômito do povo per-
clama atenção e providências urgentes. nambucano.

Cabe ao Ministério da Aeronáutica, no exercí- No momento, Chico Science estava empenha-
cio de suas funções regulamentadoras, e ao Depar- do, juntamente com o compositor Antônio Carlos Nó-
tamento de Aviação Civil, como órgão fiscalizador, brega, numa importante cruzada para nossa cultura:
tomar as medidas necessárias à identificação e cor- a de resgatar o caráter tradicional do Carnaval de
reção das falhas do setor. É imprescindível garantir Recife, invadido, em face da omissão do ex-Prefeito
melhores condições de trabalho aos aeronautas e Jarbas Vasconcelos e de seu Secretário de Cultura,
controladores de vôo, bem como fiscalizar mais por culturas alienígenas desprovidas de qualquer
atentamente os procedimentos de manutenção. Im- qualidade, tornando-o mais uma dessas micaretas
porta, ainda, renovar os investimentos nos serviços que existem por aí.
de proteção ao vôo e nos sistemas de controle do Registro, com pesar, o falecimento de Chico
tráfego aéreo. Science.

A importância econômica do transporte aéreo é Também desejo ressaltar sua condição de sim-
evidente em si mesma e não precisa ser reafirmada. patizante do Partido dos Trabalhadores, assim como
Não podemos deixar de ter em mente, apenas, que transmitir mais :Jma vez a sua família nossos votos
o preço da ineficiência na aviação comercial é pago, de pesar e expressar o sentimento por grande perda
na maioria das vezes, com vidas humanas. para o Estado de Pemambuco.

Era o que tinha a dizer. O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Pro-
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srí's e

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Parla- Srs. Deputados, meu pronunciamento de hoje é para
mentares, desejo manifestar meu sentimento de pe- lavrar um protesto e fazer um alerta.
sar pelo falecimento de um pemambucano ilustre: o O protesto volta-se contra a forma insolente
cantor e compositor Chico SCience. Francisco de As- com que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
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está intervindo nas eleições do Senado e da Câma- quirindo votos para ganhar uma reeleição. Srs. De-
ra. A independência do Poder Legislativo foi reduzi- putados, nós sabemos, e não há por que dizer com
da pelo Presidente da República a uma formalidade palavras doces: na votação do primeiro turno na Câ-
secundária, que ele vergasta sem qualquer hesita- mara, FH comprou sua reeleição. Os preços pagos
ção, inclusive por saber ser hoje o Congresso uma estão registrados, ao lado de quem os recebeu, em
instituição desamparada, sem um dirigente predis- alguns dos principais jornais do País, entre os dias
posto a defendê-Ia. 29 e 31 passado, sendo fácil cortejar, por exemplo, a

A Câmara e o Senado estão sendo humilhados Folha de S. Paulo do dia 30 de janeiro, na página 6,
publicamente, enxovalhados como instituições sub- em matéria de quatro colunas, e incompleta, intitula-
metidas à coordenação do Planalto até para a elei- da ·0 balcão de negócios da reeleição".
ção de seus cargos internos. É preciso que se diga Após a vitória reeleitoral, o Presidente foi em-
que membros deste Poder, com exceções evidente- balar seus sonhos imperiais junto aos palácios dos
mente, mas sobretudo os que apóiam o Governo de Orleans e Bragança, na tépida cidade de Petrópolis,
Fernando Henrique, estão escrevendo uma página e foi de lá que abordou a nova questão do momento:
funesta na história política do País e em suas bio- as eleições das Mesas da Câmara e do Senado.
grafias,.a história d.eslustrada do grupo que nã~ sou- Fernando Henrique não se fez de rogado. Des-
be ~pola~, com altivez um governo, mas capitulou trambelhou seu comportamento desde o início. A in-
servllmenle. dependência entre os Poderes Legislativo e Executi-

O Presidente Fernando Henrique, de algum vo, que um dia jurou defender, mas que há tempos
tempo para cá, tem manifestado de público algumas ultraja, foi sumariamente desconsiderada e o Presi-
atitudes surpreendentes e impróprias a um Presi- dente passou a ter candidato na Câmara e no Sena-
dente da República. É natural que se espere do do. No Senado, simulou certo afastamento do pleito,
mais alto mandatário do País um comportamento só- mas acionou seu partido para fechar posição em fa-
brio, uma dignidade altaneira acima das práticas dos vor do candidato do PFL, o Senador Antonio Carlos
pântanos. Fernando Henrique não tem sido assim. Magalhães. Na Câmara, arrojou-se mais estrepitosa-
Tem aparecido, sobretudo nos últimos tempos, mente ainda no terreno baldio da ingerência indevi-
como um obcecado, um egocêntrico de idéia fixa, da, anunciando o nome de seu candidato, o Deputa-
um temerário que deixa rápido o terreno firme da le- do Michel Temer, e fazendo seu Ministro Motta pro-
gitimidade e salta para o charco da baixaria, do i1egí- clamar que era questão de honra eleger essa pes-
timo, do burlesco e do afrontoso. soa. Diversos periódicos brasileiros retrataram bem

Quando a convenção de um partido aliado, o este fenômeno que fere a democracia brasileira e
PMDB, recomendou o voto contrário à reeleição e ofende a Constituição do País. Talvez o que tenha
deliberou que sua bancada só deveria votar tal ma- espelhado melhor essa úlcera aberta nos nossos
téria depois do dia 15 de fevereiro, Fernando Henri- costumes políticos foi a manchete de primeira pági-
que, como um possesso, chamou ao Palácio do Pla- na no Jornal de Brasília que diz: "FHC intervém na
nalto chefes desse partido, discriminando aberta- eleição da Câmara". Infelizmente é uma notícia ver-
mente seu Presidente e incluindo entre os convida- dadeira, expressão acabada de uma ignomínia, de
dos o Presidente do Congresso Nacional, para dar- uma vergonha nacional.
lhes, ante os olhos atônitos da Nação, uma repri- Tamanha desfaçatez intervencionista na hist6-
menda pública. A petulância despropositada ames- ria recent(' de nosso País só sucedeu na época do
quinhou a pró~Jria Presidência da República. regime militar. O Deputado Prisco Viana tem lembra-

Depois, CO",l as dificuldades aumentadas para do os três episódios mais significativos dessa época:
aprovação de sua reeleição, ante a hipótese de o a pressão do Gen. Castello Branco decidindo a elei-
PMDB poder comportar-se como era de se esperar, ção de Bilac Pinto, da UDN, em 1965, em disputa
respeitando sua convenção e não recebendo os corn Ranieri Mazzilli, do PSD; o acontecido em
"trinta dinheiros" para fazer o que fez, FHC encenou 1977, quando Marco Maciel chegou à Presidência
um espetáculo de raro desencanto, mergulhando com o apoio dQ Gen. Geisel, que, com um recado
destemido no mais baixo nível da mais reles política- transmitido pelo Deputado José Bonifácio, promoveu
lha e instalando um balcão de negócios no próprio a retirada da candidatura de Herbert Levy; e, final-
Palácio do Planalto. Descontrolado, foi à frente. Re- mente, o su'ti'3dido com o Gen. Figueiredo, em 1981,
solveu assumir pessoalmente o comando das per- que levou Nelson Marchezan à presidência, derro-
mutas. E se transformou num negocista.sedutor ad- tando Djalma Marinho. Prisco tem dito que "após a
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redemocratização do país, em 1985, não há registro Era o que tinha a dizer.
de tamanha intervenção direta no Congresso como
agora está ocorrendo". O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão

O alerta que quero fazer decorre da constata- do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados,
ção de que os fatos referidos _ a psicose da reelei- neste instante quero deixar registrado meu voto de
ção, os subornos presidenciais, a esbómia em que pesar à família de Antônio Callado, nosso grande
se converteu a votação da emenda, o solene des- ensaísta, jornalista e escritor, que ainda não tive
respeito à Câmara e ao senado _, tudo isso, alia.do oportunidade de homenagear da tribuna desta Casa.
à concentração exacerbada do poder no Executivo e Semana passada a Nação perdeu um dos seus
às falências dos Estados, pode não ser uma soma maiores escritores, pela sua história de coerência e
de fatos isolados, mas um sistema integrado indica- de construção de um País livre, soberano e demo-
dor da emergência de um autoritarismo civil em nos- crático. A obra de Antônio Callado honra o Brasil
sa terra. Voltaremos a esse assunto mais tarde. neste momento de retrocesso, de neoliberalismo, de

É nesse quadro que iremos eleger amanhã o exclusão social e de pensamento único.
novo Presidente da Câmara. É importante recordar Antônio Callado pela sua

Há um candidato oficial, o Deputado Michel capacidade de isenção e coerência. Apesar de ter
Themer, homem do Govemo que atua no PMDB. um projeto político ideológico na cabeça, sempre
Para ele, tudo está sendo feito, nos moldes do ocor- soube colocar no papel com leveza e capacidade de
rido no regime militar. O Príncipe quer que a Câmara absorver a realidade à sua volta de uma maneira
se dobre à sua vontade, e a sua vontade é recom- não ideológica. Como exemplo, a obra que analisa-
pensar o pupilo que se dispôs a levar os "trinta di- va a nossa religiosidade, "A Madona de Cedro·.
nheiros" para que Deputados do PMDB desconside- Mais tarde, nas obras "O Padre Don Juan" e "Refle-
rassem decisões partidárias e votassem a reeleição xos do Baile", a sensibilidade do autor com o que se
principesca. passava no País durante o regime autoritário mar-

Há mais dois candidatos. Estas são candidaturas cou os que viveram o período da ditadura militar.
da Casa, oriundas dos entrechoques da nossa ativida- Mais do que isso, sua grande obra "Quarup· é hoje
de legislativa, das nossas expectativas e projetos, que marca do conhecimento da realidade nacional da ex-
contam com o apoio tão-somente de Deputados e de clusão das minorias indígenas, do conhecimento, da
partidos aqui representados, e que por isso mesmo necessidade de transformação e de revolução social

neste País.
despertaram incrível rancor do Presidente da Repúbli-
ca, que se sentiu atingido pela veleidade de inde- Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, quero
pendência com que esses dois Deputados se compor- lembrar, como testemunha de uma época, de 1968,
taram, atrevendo-se a saírem candidatos sem a chan- quando milhares de jovens brasileiros liam e devora-
cela real. Esses dois colegas, Prisco Viana e Wilson vam as reportagens do único jornalista brasileiro que
Campos, representam o esforço da Câmara por levan- esteve no Vietnã do Norte. Lá ele escreveu uma
tar sua autonomia arriada. É inacreditável a insolência obra que garantiu, naquele momento, visão diferen-
com que os homens do Planalto tudo têm feito para ciada das agências intemacionais cooptadas pelo
que Wilson Campos renuncie e Prisco Viana também. grande capital e pelo imperialismo norte-americano.
O desrespeito a nós todos está solto. Callado escreveu "Vietnã do Norte: Uma Ad-

No que nos diz respeito, a nós, do PCdoB, e vertência aos Agressores", que veio se concretizar
em geral da esquerda, ressaltamos o nome de Pris- em 1975 com a expulsão dos norte-americanos do
co Viana, não por termos com ele sintonia em plata- Vietnã e, conseqüentemente, com a vitória do povo
formas políticas, mas por ele estar segurando com vietnamita. Antônio Callado foi ocupar uma cadeira
firmeza a bandeira da independência da Câmara na Academia Brasileira de Letras, onde honrou a Ii-
frente ao Executivo, a idéia da "harmonia sim, mas teratura brasileira.
submissão jamais", questões decisivas para o mo- Quero concluir, Sr. Presidente, citando Feman-
mento presente. Esperamos que os colegas Deputa- do Barros e Silva, jornalista que escreveu o contras-
dos votem com suas consciências, atentos a que as te entre as feições de Antônio Callado, no último pe-
ingerências abusivas do Presidente Femando Henri- ríodo, com essa unanimidade burra e as comemora-
que no Legislativo precisam ter um basta, sem o que ções de Fernando Henrique Cardoso tomando
a Câmara pode estar caminhando para sua desfigu- champanhe com a cúpula do PFL, representando o
ração completa. continuísmo autoritário.
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Antônio Callado foi um homem do seu tempo. terra para plantar sua comida de amanhã. Mas, infe-
Viveu, sim, na contramão, produziu para a mudança Iizmente, a terra que muitos brasileiros sonham para
e pela transformação social do nosso País e por isso fugir do fantasma do desemprego não passa de uma
viverá sempre na memória e na vida de todos os cova rasa nos cemitérios das zonas da morte.
brasileiros que desejam transformação e igualdade Era isso que tinha a dizer.
social. O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.

Era o que tinha a dizer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o Deputados, gostaria de abordar três assuntos que

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'Is e Srs. De- me parecem importantes. O primeiro deles diz res-
putados, a Polícia Civil do Estado do Pará concluiu o peito à situação difícil, realmente lamentável, a que
inquérito que apurou a morte de três trabalhadores a maioria dos Municípios foi submetida quando os
rurais em Ourilândia do Norte, em janeiro último. Os Prefeitos eleitos assumiram seus cargos no final do
laudos confirmam que foi uma execução sumária. E ano passado.
a responsabilidade pelas mortes foi atribuída ao che- E trago um cartaz, até certo ponto jocoso, que
fe dos pistoleiros, o temido João Paraná, cuja prisão mostra a realidade de muitos Municípios brasileiros.
preventiva foi decretada pelo juiz da Comarca de O Prefeito do PMDB de Glória de Dourados, no
Ourilândia do Norte, João Augusto. O pistoleiro su- Mato Grosso do Sul, sentiu realmente dificuldade
miu do MunicíiPio, mas está nas proximidades. Outro quando assumiu a Prefeitura este ano. Por isso lan-
indiciado é o cidadão conhecido por Zezinho do Di- çou uma exposição inédita no País, a EXPOROM-
vair, que circula livremente pela cidade ao lado do BO, para mostrar o rombo da Prefeitura de Glória de
mandante José Mariano Queiroz, primo do dono da Dourados. O Prefeito fez uma exposição com todo o
fazenda Santa Clara, o médico Divair Vilela Queiroz. maquinário da Prefeitura, arrastado à praça, já que

Exemplos como este servem para ilustrar aqui- não poderia rodar. A EXPOROMBO recebeu o subtí-
lo que temos denunciado aqui com freqüência. A im- tulo -Novos Tempra de Glória-, porque o Tempra no
punidade estimula novas chacinas. JQ30 Paraná qual o Prefeito andava foi a única coisa que ele dei-
deve estar em outro Município do chamado Bico do xou em condições de uso à Prefeitura de Glória de
Papagaio, que envolve terras do sul do Pará, norte Dourados, no Mato Grosso do Sul.
do Tocantins e oeste do Maranhão. Outro perigoso Gostaria também de fazer menção, Sr. Presi-
bandido deve ser deslocado para Ourilândia para dente - se me permite V. Exll, sempre bastante de-
completar o serviço de João Paraná. É o intercâmbio mocrático -, a ofício que recebi do Deputado Waldir
dos matadores, que possuem até tabela de preço Neves, da Assembléia Legislativa do Mato Grosso
para cada vítima executada. Padres, advogados e do Sul, pedindo ao Ministro dos Transportes, Dr. AI-
sindicalistas são as cabeças de maior prêmio na ma- cides Saldanha, recuperação imediata da BR-163,
cabra bolsa de valores dos pistoleiros da região sob no trecho Mundo Novo/Dourados, que está sem con-
influência dos Rios Araguaié!-, Tocantins e Xingu. dições normais de tráfego. Aliás, as rodovias do

Quantas vítimas tombaram na luta pela des- Mato Grosso do Sul estão sofríveis.
concentração da terra, quantos mandantes e pisto- Portanto, fazendo coro ao apelo de toda aquela
leiros foram para a cadeia? Só no Estado do Pará, população, especialmente ao do Deputado Estadual
em dez anos, mais de 600 pessoas foram assassi- Waldir Neves, que enviou o ofício mencionado, es-
nadas por policiais e pistoleiros a serviço do latifún- tou sendo o porta-voz desta comunicação ao Minis-
dio. A grande maioria dos casos sequer foi a julga- tro dos Transportes.
mento. Apenas cinco desses casos culminaram em Sr. Presidente, também gostaria de mencionar,
processos judiciais. E apenas um processo acabou rapidamente, ofício do Sr. José Carlos Lunardi, Pre-
na condenação dos culpados, que continuam foragi- sidente da Câmara Municipal de Mundo Novo, no
dos e provocando mais mortes no campo. Mato Grosso do Sul. Há projeto da Receita Federal

O Governo Fernando Henrique Cardoso é pura para a construção da alfândega na fronteira de Mato
perfumaria. Cuida da própria reeleição, mas não tem Grosso do Sul com o Paraguai, com toda a infra-es-
respostas para os graves problemas sociais deste trutura necessária para o MERCOSUL, estradas pa-
País. O crescente desemprego estrutural está contri- vimentadas e tudo o mais. OCorre que há Parlamen-
buindo, ainda que de forma residual, para a volta de tares do Estado do Paraná que querem levar essa
muita gente (que vivia na periferia das cidadeG) para alfândega para sua região. Não concordamos com
o campo, em busca de pelo menos um pedaço de isso de maneira alguma, pois em nosso Estado ela
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estaria estrategicamente situada e com toda infra- buscam o lucro fácil, imediato e tão particular quanto
estrutura, enquanto que no Paraná gastos desne- possa.
cessários teriam de ser feitos. Mas o Criador, que a tudo cuida, que a tudo

Era o que tinha a dizer. observa, não permitiria que sonho de tão grande nú-
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Pro- mero de gente fosse frustrado...

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Do choque entre nosso sonho e as circunstân-
Srs. Deputados, durante séculos o povo mineiro em- cias, nascia a Companhia Vale do Rio Doce.
balou o sonho de ver seus recursos minerais apro- Não cansarei V. ExªS em lembrar a luta renhida
veitados sob critérios tais que lhe garantissem o má- enfrentada pelo País para que a Vale do Rio Doce
ximo de benefícios a seus coetâneos e às gerações fosse, realmente e enfim, brasileira e dona de seu
seguintes. destino. E não tomarei o tempo dos ilustres pares

Durante séculos, o povo brasileiro acalentou o para descrever a sucessão de vitórias que desde en-
sonho de transformar os recursos que, mercê de tão a CVRD alcançou!
Deus, a natureza lhe atribuiu. Querem vender a Vale!

E, nesse sonho, brasileiros de todas as raças, Premidos pelas circunstâncias, o Estado e o
de todos os credos e de todas as condições sociais Governo vêem-se na contingência de vender o sím-
viam erradicadas as diferenças sociais, as diferen- bolo de nossa determinação, de vender a concreti-
ças raciais, as discrepâncias regionais serem aplai- zação do sonho de todo um povo.
nadas e substituídas pelo bem-estar geral e, até No afã de cumprir a decisão governamental, al-
mais, pelo respeito, quase inveja, de outros povos. guns poucos tecnocratas querem transformar o so-

Durante séculos, gerações após gerações, bra- nho de um povo no pesadelo de nossa sociedade e,
sileiros de todas as latitudes, brasileiros de todas as para tal, todas as armas têm sido usadas: a sonega-
estirpes buscaram transformar esse sonho em reali- ção de informações, o exercício da contra-informa-
dade. ção, a pressa, o atabalhoamento e a mistificação.

Desde a década de 60, a CVRD vem investin-
Formidável energia humana foi gasta, ora indi- do em Carajás, vem empregando seus recursos no

vidualmente, ora coletivamente. De todos os recur- Pará, na Bahia, no Maranhão, no Rio de Janeiro, no
sos lançaram mão os brasileiros que nos antecede- Tocantins, no Espírito Santo, em Sergipe e em Mi-
ram para que o setor mineral, nossas riquezas, ti- nas Gerais, onde nasceu e onde encontra o mais
vesse um bom gestor. profundo apreço, o mais merecido reconhecimento.

Cansativo seria lembrar o sangue derramado Desde sua criação, vem investindo dinheiro do
por nossos antepassados na luta contra os emboa- povo brasileiro, seja este na condição de acionista,
bas. seja este na condiçõe de contribuinte.

Tedioso seria lembrar a morte símbolo do Már- Desde sua criação, vem se utilizando do esfor-
tir da Independência e a luta contra os aproveitado- ço dos brasileiros que não somente fazem, mas se
res. aprimoram para se transformar numa das mais bri-

Igualmente, seria ocioso lembrar os detalhes Ihantes e harmoniosas equipes que este planeta já
do Capão da Traição, onde brasileiros caíram, víti- acolheu.
mas da ganância pelo controle de nossas riquezas. Querem vender a Vale!
Sim, seria ocioso, mesmo porque o capão já foi des- À conveniência circunstancial de vendê-Ia
matado e, na mentalidade, e na consciência do bra- soma-se o cinismo dos argumentos - a CVRD,
sileiro comum, o perigo de ocorrerem novas traições como estatal, não tem dinheiro para investir porque
prossegue... o Estado não tem recursos.

No correr dessa luta, dia após dia, formava-se Querem vender a Vale!
uma concepção comum, uma idéia nacional básica: Dizem aqueles burocratas, cinicamente: é
era preciso levar o minério ao mar; era preciso levar questão apenas de forma, de tempo e de preçp.
o minério ao centro consumidor. As descobertas formidáveis da Vale do Rio

Implícita nessa concepção estava a certeza de Doce são desdouradas p.ela assertiva de que já
que não poderia o imenso potencial mineral ficar em eram anteriormente conhecidas.
mãos alheias, em mãos descompromissadas com o As descobertas impressionantes da CVRD são
sonho secular, em mãos ineptas e gananciosas que menosprezadas, sob a alegação de que serão ne-
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cessários muitos meses, muitos anos e muito dinhei- nentes vitórias da CVRD, que adquiram ações prefe-
ro para que possam ser aproveitadas. renciais que lhes garantam participação nos lucros.

Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, como O sonho brasileiro, com todo o realismo que
mineiro e como brasileiro eu também tenho um so- desencadeou, a Vale do Rio Doce como concretiza-
nho... ção deste sonho, deve ficar em mãos brasileiras,

Como mineiro, como brasileiro e como peesse- mãos comprovadamente hábeis, mãos decididamen-
debista eu embalo um sonho... te capazes, mãos indiscutivelmente nacionais.

Como representante do povo das Minas Gerais Era o que tinha a dizer.
e, por extensão, de todo o povo brasileiro, eu tam- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - PA. Pronun-
bém tenho um sonho... cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e

E no meu sonho, os tecnocratas acordam e re- Srs. Deputados, venho hoje à tribuna às vésperas
solvem fazer o que prometeram, reiteradamente, in- do término da convocação extraordinária do Con-
clusive nos vários plenários desta Casa: pulverizar o gresso para, em primeiro lugar, dizer que, diga-se de
controle acionário da empresa, de tal forma que passagem, essa convocação serviu apenas para ga-
cada brasileiro possa ser dono de uma, de duas ou rantir a aprovação do projeto de reeleição do Sr.
de milhares de ações da CVRD, cada um segundo Fernando Henrique Cardoso em detrimento de mais
suas posses e todos segundo a vontade unânime. de uma dezena de outros projetos também constan-

Assim fazendo, a CVRD deixaria de ser estatal, tes da pauta dessa convocação. O projeto de reelei-
passando a ser do povo brasileiro. Cada um, criada ção, antes mesmo da campanha dos que desejam
esta oportunidade, teria uma pequena parcela do se perpetuar no poder, já custou ao País mais de 40
grande sonho nacional. milhões de reais. Esse foi o custo da convocação

Em meu sonho, os tecnocratas, agora acorda- para atender aos desejos pessoais do monarca e
dos, pediriam ao povo que se manifestasse e res- seus asseclas hoje no poder.
pondesse: Mas não quero aqui me deter nessa questão

Estariam vocês, calejados dessa luta secular, que, para mim, faz parte da política de rolo compres-
dispostos a pagar estes míseros 5 bilhões de dóla- sor instituída nesta Casa absolutamente subjugada

aos interesses do Executivo. Não tenho muitas esres para que a Vale continue a ser brasileira?
peranças, mas - quem sabe? - os Parlamentares

Estariam vocês, donos das vozes roucas das ergam a cabeça e elejam amanhã uma Mesa Direto-
ruas e dos campos, dispostos a contribuir com ou- ra tendo como Presidente da Casa alguém que resti-
tros 5 bilhões de dólares para que a Vale transforme tua a dignidade perdida de um Parlamento que de-
o cobre das profundezas, o oum das entranhas da veria pautar suas ações pela independência frente
Terra, o manganês, o ferro, a bauxita das vertentes aos demais Poderes, principalmente no que diz res-
em riqueza, essa riqueza que chegaria, através da peito ao domínio imperial do Executivo através das
participação acionária, em cada casa, em cada rin- medidas provisórias e agora impondo, a qualquer
cão deste País, essa riqueza que chegaria em cada preço, uma candidatura à Presidência que, se vito-
residência através do pagamento de impostos, essa riosa, manterá, sem dúvida, a política de fazer deste
riqueza que chegaria a todos os Municípios através Parlamento mera extensão dos interesses de Sua
do investimento social que a Vale, institucional ou Majestade o Imperador Fernando Henrique Cardoso.
espontaneamente, vem fazendo?

O que me traz aqui hoje é o anúncio do Gover-
No meu sonho, os tecnocratas, já decidida- no de que não dará reajuste para todos os servido-

mente acordados e fiéis às promessas feitas por res da Administração Pública Federal. Segundo ma-
seus superiores, fazem as perguntas e eu acordo, téria publicada pelo Jornal Correio Braziliense, o
satisfeito, tranqüilo e orgulhoso, pois sei que, na rea- Ministro da Administração Federal e Reforma do Es-
Iidade, a resposta será sim. tado, Luiz Carlos Bresser Pereira, diz que ·fez as

Sim, Srs. Parlamentares, o povo está decidido contas e concluiu que com os R$45 bilhões do Orça-
a usar sua poupança para que a Vale permaneça mento Geral da União para 1997, aprovado na se-
brasileira, para que seu controle continue brasileiro. mana passada, não há a mínima condição de o Go-

Ouça-se o povo! verno assegurar reajuste salarial linear para os seus
Se investidores estrangeiros querem participar 540 mil servidores ativos e 500 mil inativos". Quando

dos destinos da Vale, se os investidores estrangei- muito, afirma o Ministro, ·0 Governo Federal benefi-
ros querem conviver com as sucessivas e perrna- ciará com aumento carreiras específicas do funcio-
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nalismo, como fiscais do Ministério da Agricultura e uma vez que também os servidores do Judiciário ob-
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ofi- tiveram reajustes que, em nosso entender, foram
ciais de chancelaria do Ministério das Relações Ex- justos, até porque sabem as autoridades judiciárias
teriores, que estão com remuneração defasada em que não há serviço de qualidade com servidores mal
relação a servidores de carreiras similares". pagos e, portanto, insatisfeitos com o serviço públi-

É verdade, Sr. Presidente, isso que diz o Minis- co. Por isso acreditamos que o Supremo, ao proce-
tro em relação ao achatamento da escala salarial der amanhã ao julgamento do referido mandado, o
que faz com que servidores de nível superior pas- fará com a independência necessária para manter a
sem a ganhar salário pr6ximo ou igual a servidores isonomia na determinação de uma política salarial
de nível médio. Contudo, é inadmissível que o Go- dos servidores públicos federais.
vemo use esse argumento, que é verdadeiro, para Finalmente, Sr. Presidente, peço a V. Exª que
negar reajuste salarial a todos os servidores que en- este pronunciamento seja publicado no Hoje na Câ-
trarão no terceiro ano sem reajuste algum se preva- mara e divulgado em A Voz do Brasil.
lecer essa postura absurda no trato com os trabalha- Era o que tinha a dizer.
dores públicos da Nação. O argumento de que não O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente,
tem dinheiro suficiente no Orçamento aprovado é peço a palavra pela ordem.
papo para inglês ver, porque a proposta orçamentá- O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V.
ria é feita pelo Executivo. Assim sendo, s6 posso ExiI a palavra.
concluir que houve má fé por parte do Governo, que, O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Pela
ao elaborar a proposta orçamentária para 1997, de- ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
terminou uma verba menor do que a necessária Sr'ls e Srs. Deputados, em primeiro lugar, peço tole-
para garantir o reajuste a todos os servidores da rância aos companheiros do plenário que estão ins-
União. critos para falar.

Por outro lado, todos sabemos que se falta re- Estive quase mudo por algum tempo, porque
cursos para o que é de direito dos servidores públi- todos sabem da guerra que tenho enfrentado não só
cos federais, que entram agora no terceiro ano de contra as autoridades do Governo, mas principal-
arrocho salarial, sobram, e muito, para socorrer ban- mente contra a mídia nacional, que nunca quis en-
queiros falidos, alienar a receita pública em favor tender que eu tinha o direito - desculpem-me a falsa
dos interesses do latifúndio e bancar a fatura que modéstia - e a capacidade de tomar-me Presidente
possibilitou a aprovação da emenda da reeleição. desta Casa; Presidente da Casa que aprendi a amar

Além de negar reajustes salariais, esse Gover- nos trinta anos de vida pública e da qual sou compo-
no, ao invés de promover a qualificação profissional, nente. Por que os outros teriam direito? Por que os
sem a qual não há qualidade no serviço público bra- outros são melhores do que eu? Não sou melhor do
sileiro, através de programas de treinamento perma- que nenhum deles, mas também não sou inferior a
nente, instituiu o chamado PDV (Programa de De- nenhum. Não me utilizo de proselitismo para procu-
missões Voluntárias), que, além de aumentar o de- rar, a essa altura da vida e da disputa, mais alguns
semprego no País, tem como objetivo básico o des- votos. Mas a verdade precisava ser dita. Aos urubus
gaste da imagem do servidor público em geral junto que estão sempre se alimentando de carniça, digo
à sociedade com vistas ao desmantelamento do Es- que neste Deputado jamais algum urubu há de pou-
tado, pois querem privatizar setores importantes sar, pela minha dignidade, pelo meu passado e pelo
como a saúde e- educação públicas. Por isso, Sr. meu presente.
Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, interessa a esse Por isso, companheiros, guardei este comuni-
Governo manter salários indignos objetivando que- cado para os últimos instantes. Está aqui em minhas
brar as resistências dos trabalhadores públicos atra- mãos o meu registro como candidato suprapartidá-
vés de uma ação combinada de arrocho salarial e rio, porque não procurei bajular ninguém. Posso ba-
desgaste do serviço público brasileiro, como já assi- jular o voto de cada um, mas jamais procurei acomo-
nalamos. dar-me às exigências de quem quer que fosse, prin-

Quero crer, Sr. Presidente, que o julgamento cipalmente de partidos políticos. Venho aqui de ca-
do Supremo Tribunal Federal do mandado de segu- beça erguida, e as vivandeiras que estão por aí que
rança impetrado por onze servidores da Previdência procurem outro pouso, porque junto ao Deputado
Social pleiteando reajuste de 28,86%, concedido em Wilson Campos não encontrarão lugar. Àqueles que
1993 aos militares, tenha como eixo a isonomia, tentaram durante algum tempo me enxovalhar, como
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se me enxovalhar fosse muito fácil, respondo que é pretendo realizar. Se os companheiros desta Casa
mais fácil dizer o que faz mal a dizer aquilo que faz assim entenderem, realizarei esse sonho com digni-
bem. dade, mas sobretudo com independência. Esta Casa

Pessoas menos esclarecidas, talvez insensa- precisa, sim, dizer "sim" nas horas certas, para o
tas ou, quem sabe, ingratas inventaram que eu ha- Brasil, mas, na hora em que estiver em jogo o senti-
via formado um baixo clero, como se isso fosse para menta de brasilidade, iremos dizer "não., porque sou
mim uma ofensa. Sempre me senti muito bem e con- independente e não tenho patrão, pois o meu patrão
tinuarei sentindo-me bem por toda minha vida com o se chama Brasil. Não preciso de favores. Vim para
convívio que tenho tido nesta Casa, ou seja, a convi- cá com independência e sairei também com inde-
vência sadia com aqueles que fazem parte do dito pendência.
baixo clero. É esse baixo clero que decide as vota- Aos companheiros que estão aqui e que convi-
ções; é esse baixo clero que ajuda o Brasil; é esse veram comigo, do PT, do PTB, do PSC, do PCdoB,
baixo clero que faz as leis; é esse baixo clero que do PFL e do meu partido, que também tiveram comi-
ajuda o Brasil, a cada dia, a tomar-se mais digno, go muitas dificuldades, digo-lhes que sempre respei-
porque eles são os desprotegidos e desassistidos, e tei com dignidade suas dificuldades e procurei cons-
sempre no meu ombro encontraram amizade, frater- truir, na companhia dos que acreditam em mim, o
nidade e - por que não dizer - amor. Sendo pai e meu próprio caminho.
hoje avô, filho fui também. Sempre tive, na hombri- Termino a minha caminhada numa campanha
dade e no caráter dos meus pais, a coragem de es- política muito difícil, como foi a nossa. Não tínhamos
tender a mão direita e, se possível, sacrificar a es- direito a grandes concentrações, corno nos comícios
querda para promover o bem-estar de um compa- normais, mas tínhamos a dignidade dos que usam,
nheiro ou de um ser humano. com dignidade, a tribuna desta Casa. A imprensa

V. Ex1s sabem como vivi todo um ano, ano que não me deu a devida atenção. A propósito, peço
para mim já se vai, e tenho certeza de que ele se vai àqueles que são curiosos que comparem o espaço
muito bem, porque amanhã vai coroar a decisão dos que ocupei na imprensa nesses onze meses com o
513 Deputados desta Casa. Faço um apelo para to- espaço dedicado a outro candidato. Todas as man-
dos no sentido de que compareçam à Câmara dos chetes dedicadas a mim eram deprimentes. Só que-
Deputados, para que digam "sim" ao Brasil, porque riam ofender a minha honra, e esta, já foi dito aqui,
o País está precisando mudar. Esta é a hora de di- não tem preço, porque continuo afirmando: "Ao rei,
zermos "muda, Brasil", como disse Tancredo Neves tudo; à Pátria, até a vida, mas a minha honra, ja-
certa vez. mais". Esta, eu defenderei, porque ela estará acima

Estou aqui para dizer aos companheiros que de qualquer custo e de qualquer preço.
aqueles que desejaram fazer-me o mal vão ficar Não vim aqui para negociar, não formei balcão
agora com a cara não lavada, mas suja, para brincar de negócios, não saí procurando companheiros, pro-
talvc? " Camaval. metendo-Ihes isso e aquilo. A grande promessa que

Dentro do assunto, quero considerar o apoio e fiz e continuo fazendo foi que tudo faria em favor do
o incentivo que recebi até daqueles que têm com- funcionário, em justiça aos companheiros injustiça-
promisso com outros candidatos. Não discuto a qua- dos.
Iidade dos outros candidatos, apenas peço aos com- A dignidade desta Casa está acima de tudo, e
panheiros, àqueles que estão há pouco tempo, há eu a defenderei com o simbolismo de que o farei
rouco mais de um mês que não me conheciam, que como se estivesse defendendo minha própria casa,
perguntem aos companheiros mais antigos quem porque a Câmara é a continuidade das nossas ca-
sou eu. A minha vida é um livro aberto. Em hipótese sas. Nossa dignidade não tem preço. É preciso não
alguma tenho medo do Código Penal, como muitos falsear a verdade e pensar que dignidade é troca de
que vão passar. Se se abrir uma página do Código valores. saberei ser humano, ser companheiro, por-
Penal, se se colocar um dedo, talvez já tenha al- que tenho 70 anos, oito netos e quatro filhos. O que
guém enquadrado ou por se enquadrar. aprendi com meus pais quero deixar para eles. Não

Não estou aqui com mágoa, mas com o sacrifí- seria eu quem chegaria aqui para mendigar votos
cio de um homem de 70 anos, que durante quase em troca de favores. Mas os troco, sim, por aquilo
trinta dias não teve o direito de dormir nem sequer que se chama independência. Tenho certeza de que
quatro horas por dia, trabalhando uma candidatura, vou ganhar as eleições de amanhã, com a ajuda de
trabalhando um anseio, trabalhando um sonho que Deus e a ajuda deste Plenário, mas não farei troca



o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
registra a comunicação de V. Ex!!, nobre e ilustre Sr.
Deputado Wilson Campos.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao Deputado Augusto Carvalho.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srig e Srs.
Deputados, primeiramente quero congratular-me
com o Deputado Wilson Campos, que teve o direito
democrático de registrar a sua candidatura a presi
dente da Casa. meu partido tem um compromisso
com o Deputado Michel Temer, mas nem por isso
deixamos de registrar a necessidade de a Câmara
dos Deputados conferir a V. Exa o direito de pleitear
democraticamente a Presidência.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quando
o Governo da República decidiu, sem maiores deta
lhes e, pior que tudo, sem maiores debates, instituir
o Proer, foi possível sentir a reação imediata de toda
nossa gente, na forma como bem reproduziu o noti
ciário da imprensa.
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de favores. Digo aos companheiros que toda deci- De fato, estávamos retirando dinheiro dos co-
são emanada da Mesa, que terei a honra de presidir, fres públicos para encobrir fraudes gigantescas. Pior
virá ao plenário, por meio de projeto de resolução, ainda: para encobrir os fraudadores, isto é, os con-
para que todos votem e digam se a Mesa está certa troladores do Banco Nacional, do Banco Econômico
ou errada. e uns poucos mais.

Concluo, não dizendo um ditado qualquer que Alegou-se, à época e à falta de argumentação
já tenha sido dito por alguém. A maneira de fazer mais convincente, que a idéia seria salvar o sistema
política que eu exercia era a de afagos, de abraços, financeiro como um todo, já que a quebra da banca
de cumprimentos e de presentes. Dei atenção aos nacional representaria custo muito mais elevado.
meus companheiros, mas quem não fez isso é por- Puro engodo. O sistema financeiro segue auferindo
que não tem formação humana. lucros fabulosos, e o Bradesco mesmo está aí para

Tenho dentro de mim um sorriso de criança. comprovar o que acabamos de diz~r. E, ~o fim e a?
Gostaria eu de voltar agora aos meus 5 anos, para cabo, o ~roer acab~ por ser um estimulo a fraud~~ a
poder sorrir o sorriso da criança, o sorriso que sonegaçao, à ~odo tipO de comportamento deleteno,
aprendi com meus pais, o sorriso com o qual convivi certo que estao esses agentes de que o ~overno
com meus companheiros, dando e recebendo abra- lhes ~~ de corr~r. em socorro. ,T~do em detnmento,
ços. Faço tudo isso porque sempre estou de bem n~ ~Immo, da etlca e, sem dUVida, do bom-senso,
com a vida. Aqueles que andam de cara feia, aque- pnn:lp~lmente se sabemos, como todos sabem, da
les que não cumprimentam os outros agem assim c~rencla. d.e recurso~ do Estado para enfrentar ques-
porque não gostam da vida que os outros têm. toes SOCiaiS das mais relevantes.

Eu amo a minha vida, amo esta Casa. neiro ~~: ~:~r:~o:r~~~e~t:~~~n~~a ;~n~~::: ~~
Quero ver V. ExBs como se fossem meus pró- seção de esportes do Correio Braziliense: "Banco

prios filhos. (Palmas.) E não viria aqui praticar um Excel Futebol Clube". E passamos a ler, na reporta-
ato menos digno. gem, que o Excel, ou, melhor dizendo, o Banco Ex-

Portanto, meus companheiros, vamos à luta. cel-Econômico deverá investir cerca de 40 milhões
Amanhã é dia de luta, dia de glória, dia de vitória. E de reais num time de futebol paulista, o consagrado
a vitória, no dia de amanhã, tenho certeza, estará Corinthians. E que já despendeu cerca de 8 milhões
conosco, com o apoio de V. ExBs e as bênçãos de e meio de reais na compra de passes de jogadores
Deus. famosos para reforçar o plantei daquele clube, que

pretende gastar mais 12 milhões de reais somente
para ter o direito de ver sua marca estampada na
camisa dos jogadores. Uma festa; sem dúvida ne
nhuma, uma festa!

Ninguém pode ser contra os gastos que se
queira realizar na atuação esportiva, mesmo que no
campo profissional. De fato, ali não ocorrem, efetiva
mente, gastos, mas, sim, investimentos, já que os
passes de uns tantos jogadores vão-se valorizando,
prometendo, por isso mesmo, fantástica margem de
lucros para aqueles que os detêm.

Permito-me, aqui, uma ressalva: esse tal de
passe não me parece mais que uma excrescência
no meio das relações de trabalho, que deveriam ser
regidas pelas leis trabalhistas e não por interesses
financeiros, interesses que acabam por tansformar
seres humanos, os jogadores, em mera mercadoria,
louve-se, no particular, a iniciativa do Ministro Ex
traordinário dos Esportes, o Pelé, no sentido de ir
extinguindo essa anomalia.

Mas permita-me prosseguir, Sr. Presidente.
Como íamos dizendo, nada temos contra esse tipo
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de aplicação financeira, até porque o dono do capital naquela oportunidade e integralmente reproduzidas
o aplica da forma como melhor entender, ou onde neste discurso.
entenda possa ter maiores e mais rápidos lucros. Durante os governos passados, a região oeste
Sucede que o Excel, antes de adquirir o Econômico foi vítima do descaso e do abandono deliberados por
e, com isso, mudar sua marca comercial, não vivia parte das autoridades federais e estaduais e foi par-
no meio desse tipo de investimento, não alardeava te de um processo de enfraquecimento político de-
aplicações nem na área esportiva, nem em outra se- flagrado contra a região.
não a da escandalosa especulação financeira. E, de Ressalte-se que, decorridos dois anos do início
repente, não mais que de repente, como diria o poe- da administração do Sr. Governador, esgota-se o
ta, surge, de bandeiras desfraldadas, gastando uma tempo requerido para ordenar as finanças e a admi-
fortuna até então não conhecida em publicidade e nistração do Estado, devendo-se, portanto, iniciar
no mercado de passes de atletas. imediatamente a implementação de uma política de

Poderia alguém perguntar entre atônito e incré- desenvolvimento para a região oeste do Pará.
dulo: seria um milagre? Não, milagre nenhum. Ape- Do encontro com os Srs. Prefeitos e as Iideran-
nas a fartura irresponsável com que o Governo ver- ças sociais da região oeste paraense, citamos algu-
teu recursos nos cofres do Excel, sob pretexto de mas das reivindicações apresentadas:
ajudá-lo a enfrentar a aquisição do Econômico. Sem 1. Asfaltamento da Santarém-Cuiabá e recupe-
querer discutir, uma vez mais, as razões de criação ração da Transamazônica;
do Proer, já por nós condenada em diversas oportu-

2. Escola agrotécnica em Belterra;nidades, quer-nos parecer, no entanto, que a hora
deve ser a de arrumar a casa que Calmon de Sá 3. Aplicação de recursos na agricultura;
tanto desarrumou. Nada está tranqüilo no que res- 4. Política de geração de empregos;
peita ao espólio do Econômico. Ainda há partes po- 5. Política de desenvolvimento para a região;
dres e muito podres. e muito há que fazer para colo- 6. Incentivo ao turismo;
car a instituição em trilha boa, mais segura. Mas os 7. Atenção à educação no baixo Amazonas;
donos do Excel insaciáveis e percebendo, ademais, 8. Implantação de escolas estaduais na região
as facilidades com que, neste País, se conseguem do oeste paraense;

~~h~~~e:s~~~õ~: ~:~~~:~~~:r~mi~~~~~i~~:r~~:~ 9. Projetos para desenvolvimento da atividade
das comunidades pesqueiras;

m~smo de dimensionar o tamanho da responsabili-
dade que assumiram ao adquirir o ex-Econômico. 10. Política de emprego para a região oeste;

Mas engodo gera engodo. Assim, a imensa tor- 11. Incentivos às universidades públicas e pri-
vadas.cida corinthiana poderá seguir aplaudindo as joga-

das de seus craques, de seu time. Mas seguirá, no Na próxima sexta-feira, temos agendada reu-
mesmo passo, sem saber que aqueles milhões in- nião com o Sr. Governador Almir Gabriel, quando
vestidos em seu clube, em sua equipe foram arran- debateremos as seguintes medidas:
cados dos cofres públicos, os mesmos de onde não - Recuperação da Transamazônica;
se consegue um mísero centavo para impedir - é o - Gestão da área da saúde (médicos e medica-
exemplo que, de pronto, nos ocorre - que morra mentos para a população);
mais uma criança de infecção hospitalar em Fortale- - Linhão de Tucuruí;
za. E isto é profundamente lamentável. - Asfaltamento da rodovia Santarém-Cuiabá

Era o que tínhamos a dizer. (BR-163);
O SR. GERALDO PASTANA (PT - PA. Pro- - Recuperação do porto de Santarém;

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e - COSANPA;
Srs. Deputados, no período de 24 a 27 de janeiro, _ CELPA;
realizou-se, em Santarém, um encontro com o obje- _ COHAB;
tivo de apresentar as metas e realizações desta pri-
meira etapa do meu mandato. Fizeram parte dos de- - Ensino básico e profissionalizante;
bates os Sr. Prefeitos e as lideranças sociais da re- - Turismo;
gião oeste paraense. Ao final, redigiu-se um doeu- - Agricultura (verticalizaçãc da produção);
mento, que apresenta as principais reivindicações - Adoção do imposto SIMPLES para pequenas
daquelas lideranças ao Governo Estadual, colhidas e microempresas no Estado;
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- Criação dos conselhos estadual e municipais rias, para o avanço da dengue, que chegou em meu
gestores do Fundo de Manutenção e Desenvolvi- Estado de Sergipe, principalmente no interior, onde
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do as regiões carentes e com falta de assistência são
Magistério - Lei nº 9.424/96; as mais atingidas.

- FDE. Segundo dados levantados pela minha asses-
Com o objetivo de coordenar as iniciativas da soria, somente na cidade de Itabaiana foram regis-

sociedade na proposição e realização desta política trados cerca de 400 casos. Esse número é muitas
de desenvolvimento, requereremos também nessa vezes maior do que o registrado durante todo o ano
oportunidade o planejamento detalhado das ações de 1996, ou seja, 72 casos catalogados naquela re-
governamentais para a região oeste paraense pre- gião.
vistas para o ano de 1997, individualizadas por ór- Por conta dessa situação, a Fundação Nacio-
gão ou empresa estadual e por área de destinação nal de Saúde reforçou o trabalho de combate ao
(saúde, educação, agricultura, eletrificação, indus- mosquito causador da doença, com aplicação do co-
trialização, etc.). nhecido "fumacê" em toda a região.

De posse dos planos governamentais, caberá O número registrado neste final de janeiro
à sociedade, com a liderança deste Parlamentar, co-
brar as ações prometidas e fiscalizar o cumprimento ~~~~~~~~ ~Su~é~~~~O~r~:C~~~t~~~e~;~~~~~e c~I~~
das realizações que se iniciarem. espaço de tempo é causado pela ineficiência das

Uma vez que ~odos os dados estatísticos dis- ações de combate à doença desenvolvidas naquele
poníveis apontam o estado de abandono em que se Município, que já começa a chegar em outras cida-
encontra a região oeste do Pará, não restando, por- des, como o Município de Frei Paulo.
tanto, argumentação que possa contrariar tais evi-
dências, solicitamos das autoridades estaduais e fe- Diante de informações passadas à Fundação
derais a imediata implantação de uma política de de- Nacional de Saúde de que estavam surgindo novos
senvolvimento para a região. O Estado do Pará no- casos de dengue em Itabaiana e na região, o chefe
tadamente carece de infra-estrutura básica em todas do setor técnico de campo da Fundação, José Ban-
as áreas sociais. Na saúde, na educação, na área fim Oliveira, solicitou ao Secretário de Saúde daque-
industrial ou na de transportes. le Município que a Prefeitura colocasse à disposição

Porém, se precária é a condição do Estado servidores para serem treinados na aplicação de lar-
como um todo, algumas regiões gozam de maior vicidas nas residências, uma vez que a Fundação
atenção do que outras, e é justamente essa situação Nacional de Saúde não dispõe de pessoal suficiente
de privilégios regionais, de distorções na distribuição para atender todo o Estado.
das verbas estaduais e federais que queremos ver Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, para
combatida. que esta situação não fique complicada e para que

Cobraremos as promessas do Sr. Governador as populações carentes de Itabaiana e da região
no sentido de viabilizar o desenvolvimento da região não venham a sofrer com este mal, que pode até
oeste, com o início de obras imprescindíveis para tal causar a morte, venho solicitar do Sr. Presidente da
objetivo. Muitas delas se encontram relacionadas República e do Governo do Estado providências
especificamente neste pronunciamento, como o as- para que a doença não se alastre, como vem acon-
faltamento da rodovia Santarém-Cuiabá, e outras de tecendo nos últimos dias.
forma mais genérica, como a solicitação de ações O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
na área da saúde. De uma forma ou de outra, regis- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
tramos, por fim, a determinação de levar o mandato Deputados, com o intuito de solicitar o engajamento
de Deputado Federal até o seu último dia, lutando de todos os meus pares na justa luta pela inde-
para a diminuição das desigualdades regionais pre- pendência do povo de Timor Leste e contra a violên-
sentes no Pará e no Brasil, reafirmando a região cia a ele imposta, nesta oportunidade saúdo a inicia-
oeste do Estado como região de grande potencial tiva da Pontifícia Universidade Católica de Campi-
econômico e humano. nas, que, através de seu Instituto de Letras, do Cen-

O SR. ADELSON RIBEIRO (PSDB - SE. Pro- tro de Estudos Portugueses, conferiu, nó dia 20 de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e novembro de 1996, o título de "Doctor Honoris
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para alertar o Causa" ao Dr. José Ramos Horta, herói da resistên-
Governo Federal, em especial as autoridades sanitá- cia timorense e Prêmio Nobel da Paz de 1996.



3. Boicotar os produtos indonésios enquanto
persistir esta situação de arbítrio e violência.

4. Exigir do governo militar da Indonésia o
cumprimento dos acordos da IV Conferência Mun
dial da Mulher - Beijing, 1995, constantes da Decla
ração Final, visando sobretudo a que, em zonas de
conflito, casos de violação de mulheres e crianças
sejam julgados como crimes de guerra.

5. ReivinJicar dos Governos do Brasil, de Por
tugal e dos demais países da língua portuguesa que
concedam ajuda financeira à frente diplomática timo
rense, para que possa abrir escritório de informação
em alguns países.

Sr. Presidente, a luta do povo de Timor Leste
deve ser assumida por todos nós.

O SR. NEUTO DE CONTO (Bloco/PMDB 
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SJ"ls e Srs. Deputados, é acadêmico e, por isso
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A necessidade de estabelecermos a efetiva co- transferir, além de haver assassinatos, desapareci-
laboração e solidariedade ao povo de Timor Leste mentos, torturas e prisões arbitrárias. As mulheres e
funda-se não apenas por comungarmos da mesma crianças são os alvos preferidos, e são inúmeros os
língua, da mesma religião e das mesmas tradições, estupros e maus-tratos. A língua indonésia foi im-
mas sobretudo pelo sentimento de indignação que posta, os cultos não islâmicos são perseguidos.
qualquer cidadão, dirigente político, chefe de Esta- O povo timorense luta incansavelmente por
do, Parlamentar deve expressar ante a clara viola- seus direitos. A luta por liberdade constitui-se na
ção dos direitos humanos propugnados em todos os bandeira maior contra a opressão do Governo Indo-
tratados, convenções e acordos internacionais, ou nésio. A liberdade, a igualdade, o direito à vida, à ci-
seja, em todas as nações democráticas. dadania têm levado cidadãos timorenses à morte.

Lutar pelos direitos humanos do povo de Timor São pessoas como Xanana Gusmão, líder da resis-
Leste é lutar pela dignidade, pela liberdade e pela tência, condenado a vinte anos de prisão; D. Carlos
igualdade humana. É lutar contra a impunidade, con- Felipe Ximenes Belo, bispo católico de Timor Leste;
tra a violação do direito à vida, pela soberania dos Rosa Bonaparte (Muki) e Maria Goreti, entre outras
povos. mulheres de determinação e coragem; e o Prof.

Conforme o texto da Carta Campinas, aprova- José Ramos Horta, que dedica sua vida à causa da
da por ocasião da jornada pela causa de Timor Les- independência de seu país e que, impedido de retor-
te, e a título de esclarecimento, Sr. Presidente, rela- nar, fixou-se a princípio nos Estados Unidos e agora
to que, com uma população aproximada de 700 mil reside em Sydney, na Austrália.
habitantes, o Timor Leste é uma pequena ilha locali- Parab.enizo o povo tirnorense por sua luta in-
zada ao sul da Indonésia, em pleno OCeano Pacífi- cansável contra todas as formas de opressão. Para-
co, a 300 milhas da Austrália, rica em reservas pe- benizo os mártires da luta pela independência. Para-
trolíferas, que vislumbrou a oportunidade de inde- benizo todos aqueles homens e aquelas mulheres
pendência em 1974, com a Revolução dos Cravos, que continuam a sonhar, a gritar por liberdade.
que restabeleceu a democracia em Portugal. Por fim, solicito aos meus pares que se unam

Com o apoio das autoridades portuguesas, o ao povo de Timor Leste e assumam as seguintes
povo de Timor Leste viu seu território em 1975, al- ações:
guns dias depois de a Frente Revolucionária para
um Timor Leste Independente ter declarado unilate- 1. Aderir ~ propagar a campanha Liberdade
ralmente a sua independência, ser invadido pelo para Xanana já!
exército da vizinha Indonésia. 2. Exigir de nosso Governo o estabelecimento

Após a invasão, Portugal rompeu as relações de um escritório de representação timorense no Bra-
diplomáticas com a Indonésia, apresentando queixa sil.
às Nações Unidas, na qualidade de potência ainda
administrante, solicitando a retirada das forças indo
nésias, com o intuito de assegurar ao povo de Tirnor
Leste o livre exercício da autodeterminação e inde
pendência.

No entanto, srªs e Srs. Deputados, mesmo
com a aprovação de resoluções favoráveis aos direi
tos do povo do Timor Leste, pelo Conselho de segu
rança e pela Assembléia Geral das Nações Unidas,
até o momento pouco ou quase nada foi realmente
realizado no sentido de assegurar sua inde
pendência. Infelizmente, os interesses políticos e
econômicos da comunidade internacional têm sido
maiores que os interesses de mais de 700 mil pes
soas. O silêncio e a indiferença são aviltantes.

Segundo a mesma Carta, a partir de 1975 se
iniciou o calvário do povo timorense. Mais de 200 mil
pessoas foram massacradas pelo governo indoné
sio, a população freqüentemente é forçada a se



As tendenciosas e distorcidas informações,
lançadas na imprensa através de inconfessáveis
préstimos do senador Vilson Kleinübing, têm de
monstrado a absoluta falta de isenção de S. Exª no
processo, em boa hora instaurado pela Câmara Alta.

A CPI das Letras dos Tesouros, que deveria
analisar a emissão dos títulos federais, visa à apura
ção de irregularidades possivelmente ocorridas du
rante a emissão e a negociação de títulos públicos
nos anos de 1995 e 1996.

Com a idéia fixa e o desejo maior de distorcer
os fatos, o Senador Kleinübing avilta a repre
sentação da qual está investido, qual seja a de de
fender seu Estado, age movido por revanchismo
puro, renega os votos que deu em processos idênti
cos e, renitentemente, procura criar notícias, todas
marcadas pelo vício do antagonismo pessoal.

O Senador age contrariamente aos interesses
de Santa Catarina, com os olhos fitos no processo
eleitoral de 1998.

Nada, absolutamente nada o motiva, senão a
desfaçatez de querer qualificar como doença singu
lar situação de caráter endêmico que é diagnostica
da e vivida pela maioria dos Estados brasileiros.

Não se vê e não se ouve nenhum Senador
agindo contrariamente ao seu Estado, salvo os rep
resentantes de Santa Catarina, eleitos pela sigla do
PPB e do PFL, cujas legendas ora renegam, ora di
vinizam, marcadas estas alterações na razão direta
do oportunismo do momento.

Evidências várias podem ser apontadas quanto
ao prejulgamento, à deliberada intenção, à motiva
ção revanchista, à emulação graciosa do Senador
Kleinübing numa CPI de caráter tão abrangente,
mas que S. Exª quer fazer exclusivista, dirigida e
conseqüentemene falha por absoluta falta de isen
ção.

Sério e honesto fosse S. Exª, melhor se have
ria se reconhecesse e declarasse sua própria sus
pensão para desenvolver tal ofício.

Ao contrário, possuído de deliberada intenção
de acusar, se habilitou a essa sub-relatoria para nela
extravasar sua desdita, ou alimentar sua vã expecta
tiva de êxito eleitoral.

Vemos, num absurdo e numa visão vesga de
justiça, o denunciador tendencioso travesti r-se de
julgador merecedor de respeito, isento, sem ódios e

ca:

É necessário possuir equilíbrio emocional para
fazer da inteligência o instrumento da verdade e da
compreensão, não de poder.

É necessário ser provido de visão poética da
vida.

Inteligência sem sentimento centrado, sem in
tuição, idealismo e sabedoria é força sem eficácia.
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mesmo, comum o entendimento de que a Câmara Essa introdução tem o objetivo de enquadrar
dos Deputados representa o povo brasileiro. na ótica certa as recentes imagens produzidas no

A regra constitucional, ao dar representação âmbito da CPI de Títulos Públicos do Senado Fede-
paritária ao Senado e à Câmara Federal repre- ral.
sentação proporcional, quis, quer e exige que todas
as Unidades Federativas tenham igual respeito,
igual atenção e igual valor.

Se aspectos regionais, étnicos, geográficos,
econômicos, por si sós, geram diferenças, tais nuan
ças não podem, nem de leve, macular e afastar a re
gra proclamada no Diploma Político Nacional, que é
a da eqüidade de tratamento.

Tenho, Srs. Deputados, visto e ouvido nos últi
mos dias, na imprensa nacional e nos corredores do
Senado e desta Casa, conversas, cochichos, articu
lações e até conspirações, que buscam dar credibili
dade a quem não merece, que pretendem dar impor
tância isolada a fatos exatamente idênticos, tratan
do-os de forma desigual, desejando o desvio da ver
dade e induzindo a ele, sustentando uma mentira, a
qual, repetida várias vezes, segundo a inspiração
nazista, viria a se constituir em fato verdadeiro.

Não me atrelo nem me filio à doutrina do minis
tro da propaganda de Hitler; fico com os belos ensi
namentos tirados de gente mais íntima, de gente
mais próxima, de gente de formação mais inteira e
mais aberta, que faz da sua inteligência instrumento
de entendimento e faz dos seus escritos verdadeiras
lições de vida.

Refiro-me ao talento sério do Senador Paulo
Alberto, nosso querido Artur da Távola.

Diz nosso ilustre Senador do Rio de Janeiro:

Confesso-me subjugado pela inteligência
alheia. As pessoas inteligentes me deslumbram,
como os artistas, os heróis, os mártires e o mágico
do circo (por este, não cessa a admiração por mais
que eu viva, fique maduro e sem ilusões).

A inteligência realmente inteligente (há muita
inteligência que mora em cretinos) refulge. Fiquei a
pensar no acúmulo de características da inteligên
cia-inteligente.H

E segue a verve privilegiada do senador cario-
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Por que foram pagos preços tão elevados?
Por que realizaram operações com tão alto

custo?

na resolução da Quem se beneficiou à época?
Qual a razão por que as vendas diárias, efetua

das no Governo de 1991 a 1994, eram superiores às
vendas definitivas, por período de 46 meses, realiza
das no ano de 1996?

A melhor forma de se chegar à verdade é o co
tejo.

O Banco Central, certamente, tem de maneira
correta e inquestionável tais números e todas as res
postas que ficaram no ar neste plenário.

É até sabido que o próprio Banco Central sem
pre questionou o alto custo da rolagem da dívida do
Estado de Santa Catarina, quando comparado com
o de outros Estados, mesmo considerando que as
operações de venda eram feitas diariamente e que
os títulos objeto dos financiamentos eram papéis se
licados, conseqüentemente com maior aceitação,
em razão do menor risco e melhor lastro.

Trago ao conhecimento da Câmara dos Depu
tados e da Naçã9 brasileira os dados, para que eles,
com a força de sua veracidade, por si SÓS respon
dam.

- Custo durante o Governo Kleinübing:
- 1991 - média de ',94% ao mês + SELlC;
- 1992 - média de 0,55% ao mês + SELlC;
- 1993 - média de 0,89% ao mês + SELlC;
- 1994 - média de 0,97% ao mês + SELlC;
- CUSTO MÉDIO 1991/1994 -1,05% ao mês.
- Custo durante o Govemo Paulo Afonso:
- 1995 - média de 0,52% ao mês + SELlC;
- 1996 - média de 0,57% ao mês + SELlC;
- CUSTO MÉDIO 1995/1996 - 0,54% ao mês.
- Custo em venda definitiva realizada pelo Go-

vernador Kleinübing:
- prazo - 1 ano - deságio de 2,32% ao mês;
- Custo em venda definitiva realizada pelo Go-

vernador Paulo Afonso:
- prazo - 46 meses - deságio de 0,50% ao

mês.
Asseguro, Srs. Deputados, sem risco de come

ter qualquer leviandade ou de trazer à consideração
de V. EXªs informações que não expressem a me
lhor verdade, que o deságio de 0,50%, tão condena
do pelo Senador Vilson Kleinübing, é prática de cus
to normal dentro do mercado de títulos estaduais e
é, dentre as operações realizadas no período, o de
taxa mais baixa.

Tal assertiva decorre da circunstância de que a
totalidade das vendas feitas pelo Tesouro do Estado
de Santa Catarina foi em caráter definitivo, o que
vale dizer que quem adquiriu tais papéis ficará res-

lar:

sem interesses pessoais diretos
questão.

É minha intenção, Srs. Deputados, a partir de
hoje, vir com certa rotina a esta tribuna não para ex
posições infundadas, ou para desenvolver argumen
tos vazios, mas para trazer alguns aspectos da pos
tura, da forma de agir e do renitente e pertinaz dese
jo do Senador Kleinübing de querer transformar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito em palanque
"mitingueiro", onde a insolidez ocupa o espaço da
serenidade; onde a arrogância de sentimentos pes
soais afasta os superiores interesses coletivos; onde
as informações gravadas e protegidas por lei, como
assuntos de caráter sigiloso, são manipulados pelo
sub-relator e distorcidas, sonegando a verdadeira
análise que deveriam merecer.

Hoje reservo este pronunciamento para de
monstrar que o custo final da emissão e negociação
das Letras do Tesouro do Estado de Santa Catarina,
lançadas em outubro de 1996, ficou exatamente
igualou inferior à média dos preços de mercado e,
sobremodo, muito aquém dos deságios na negocia
ção de títulos praticada pelo então Governador Vil
son Kleinübing.

Asseguro, Srs. Deputados, que, durante a ad
ministração do Governador Vilson Kleinübing, o Te
souro de Santa Catarina pagou, para o mercado fi
nanceiro, no mínimo o dobro de juros e encargos
que o atual Governo vem pagando para a rolagem
da dívida mobiliária, aliás legada pelo mesmo Go
vernador Vilson Kleinübing, em operações que fo
ram celebradas sem autorização legislativa; ao as
sumir a Secretaria de Estado da Fazenda, atônito e
perplexo, tive conhecimento.

Quem pensar que estas afirmações são teme
rárias ou infundadas afaste primeiro a disposição de
prejulgar, proceda a um levantamento da negocia
ção dos Títulos de Santa Catarina realizada no pe
ríodo 1991-1994 e veja, como conseqüência, quem
tratou com descaso os interesses patrimoniais,
quem praticou atos lesivos ao Tesouro de Santa Ca
tarina.

Tente elencar quais instituições foram benefi
ciadas no período 1991-'994 e constatará algumas
estranhas coincidências, como o modo de praticar
os atos de negócios e a presença constante de algu
mas empresas.

Indague-se ao Governo anterior e a.o seu titu-
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ponsável pelo seu financiamento por período de até Ihões, que hoje alcança valor maior que R$800 mi-
cinco anos. Ihões?

Com a mesma ênfase, destaco que anormal, Por isso, srªs e Srs. Deputados, hoje falando
exorbitante e condenável foi o custo pago em negó- apenas em custos, quero deixar manifesta a minha
cios de igual natureza durante o Governo de Vilson determinação de não admitir que o Governo do
Kleinübing, em financiamento diário. PMDB de Santa Catarina seja acusado de onerar

Quando o Governo anterior realizou uma única excessivamente o Estado, porque, conforme prova-
venda definitiva, o deságio custou exatamente o pre- do neste pronunciamento e no Relatório do Banco
ço de quatro vezes o negócio realizado em outubro Central, os custos praticados pelo Governo do
de 1996. PMDB de Santa Catarina foram bem menores do

Asseguro, por igual, que os demais Estados e que os de outros Estados e de outros Municípios, e
os Municípios que realizaram no período operações especialmente bastante inferiores aos custos pagos
em idênticas condições tiveran I custos superiores pelo Governo Kleinübing.
aos pagos pelo Tesouro catarinense. Por fim, também não se aceita que se queira

Não existem, no mercado financeiro, recursos lançar sobre o Governo catarinense responsabilida-
com custos mais baixos do que o dos obtidos por de sobre as negociações posteriores à primeira ven-
Santa Catarina. da realizada no mercado, exatamente como recente-

Tal procedimento ocorre em razão do contin- mente ocorreu ?O~ .os Títulos da Dívida Ag.rária.
genciamento imposto pelo Banco Central, que, ao "Se t'll raCIOClmo p~desse ser verdad~lro, o Pre-
proteger os papéis da União, dificulta a govemabili- slden~e Fernan?o ~~nnque Cardoso tena que. ser
dade de Estados e Municípios, tomando quase im- questionado e Inquirido sobre os ganhos ~~fendos
peditiva a captação de financiamentos, encarecendo p~lo merca?o na compra e vend~" de papel~ f.ede-
as dívidas e aumentando o endividamento. ralS, especialmente as TDAs emitidas nos ultlmos

Neste cenário de tamanha dificuldade, o dolo, anos, ?uja altera~o de de~gio recentemente es-
a má-fé e o despreparo do Senador Kleinübing leva- ca~dahzou ~ Naçao e propiCIOU vultosos ganhos a
ram e estão levando os papéis dos Tesouros esta- entldad:s p~vadas. .
duais e municipais a situação difícil, inviabilizando . Nao ha, por parte de. Santa Catanna, qualquer
suas negociações"e impedindo linhas de crédito de atitude ou comportamento Inovador.
longo prazo, não só para Santa Catarina, mas para Santa ~atarina apenas adotou procedime,n~os
todos os títulos de natureza pública. e formas praticados por alguns Estados e por vanos

Assim agindo, o Senador está prestando um Municípi?~ e, dentro do permissivo constit~c!onal e
desserviço a todos os Erários, quer municipais, quer do elasteno da~? pelo Senado F~deral em I~umeros
estaduais. processos, hablhtou-se, de maneira aberta, a obten-

. .. . , ção de recursos, cumprindo e realizando todos os ri-
O comporta~ento do Senador Klel~ublng, al~m tos e atos rotineiramente praticados pelos Estados e

do rantt<? revanchista, peca por c~racten~~r uma In- Municípios que antes conseguiram autorização para
coerência c0":lportamental que nao o legitima como emissão de letras. .
Senadorcatannense. .. , . Voltarei a abordar este mesmo assunto, ape-

Embora saibamos a resposta, e d~ In~agar-~e: nas sob outro enfoque, para comparar as operações
Como votou S. ExI' quando da emlssao de tltU- feitas no período 1991-1994 com o biênio 1995-

los por outros Estados? 1996, inclusive nos negócios que tiveram como obje-
Qual foi seu comportamento quando Municí- to a venda de ações da Centrais Elétricas de Santa

pios brasileiros se habilitaram em processos iguais? Catarina S/A - CELESC, da Companhia Catarinense
Por que S. Exl! não se opôs à emissão de Le- de Águas e Saneamento - CASAN, e da Telecomu-

tras do Tesouro Federal, no valor de R$9 bilhões, nicaçães de santa Catarina S/A - TELESC.
para que a União assumisse a inadimplência do se- No final deste pronunciamento, volto a citar o
tor privado junto ao Banco do Brasil? Senador Artur da Távola, que, através de seus en-

Que estranha figura representa esta esta pes- saios e estudos, define e separa os homens segun-
soa no cenário do Senado Federal, que se auto-inti- do sua honradez, coerência e cretinice, respectiva-
tula defensor da redução do déficit público, mas que, mente.
ao deixar o Governo, gravou o Tesouro do Estado E se a inteligência é fascinante, tem, por outro
de santa Catarina com dívida superior a R$420 mi- lado, a contrapartida. Quando despida de sabedoria,
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pode tomar-se até cretina. Ou destrutiva. Ou perver- aquele país, pois, enquanto em 1994 o crescimento
sa. Ou vaidosa. das exportações foi de 10%, em 1995 caiu para 8%

O pior dos cretinos é o lúcido... Nada pior que e, em 1996, foi de apenas 5%. Do outro lado, nas
cretinos lúcidos. Falam, opinam, escrevem, são até importações, o crescimento foi substancialmente su-
eruditos. Quem observar sua trajetória, porém, verifi- perior, cerca de 50% ao ano.
cará que fazem mais mal que bem. Sr. Presidente e nobres colegas, apesar de

Ou agem somente por vaidade ou vontade de considerar positivas as gestões do Ministério das
poder. Relações Exteriores junto ao Governo norte-ameri-

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden- cano no sentido de reverter esse quadro adverso, é
te, peço a palavra pela ordem. um jogo de paciência, eu sei, e de reconhecer tam-

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ Tem V. bém que as relações com os Estados Unidos é im-
Ex" a palavra. portantíssima para o nosso país, quero neste mo

mento fazer um alerta ao Governo Federal, para que
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. jogue duro, pois, do contrário, ficaremos ou conti-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- nuaremos reféns da política altamente protecionista
te, lancei meu nome como candidato à suplência da dos norte-americanos.
Mesa, mas lamentavelmente, em razão da diminui-
ção do número de Deputados do PSB, o pedido de Os produtores brasileiros são altamente penali-
candidatura foi rejeitado pela Mesa. zados nos EUA há mais de vinte anos. Especialmen

te os produtores de suco de laranja, que pagam a
Agradeço a atenção a todos os colegas que taxa de US$492,00 por tonelada de suco. Recente-

estavam trabalhando na minha candidatura, e, pela mente esta taxa foi reduzida para US$470,00, e isto
impossibilidade de ela ser registrada, estamos dis- é inadmissível, pois as barreiras norte-americanas
postos a apoiar os demais candidatos a suplente da continuam intransponíveis com relação aos produtos
Mesa Diretora. agrícolas brasileiros.

Agradeço a todos e declaro-me fora da disputa O tempo não pára, e os números não m~ntem.
em razão da diminuição dos nossos candidatos. Não podemos esperar mais. É preciso abrir cami-

Muito obrigado. nhos nas negociações com aquele país e fazer pre-
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce- valecer as medidas propostas na recente revisão do

do a palavra ao nobre Deputado Nelson Marquezelli. comércio bilateral.
, O SR. NELSON MARQUEZELLI (PSDB - RS. Era o que tínhamos a dizer.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, várias vezes ocupei esta tri- Durante o discurso do Sr. Nelson Mar-
buna para denunciar as retaliações, ou perniciosas quezelli, o Sr. Nilson Gibson, § 2

Q
do art. 18

decisões, do Governo norte-americano ao manter as do Regimento Interno, deixa a cadeira da
barreiras tarifárias altíssimas para alguns produtos presidência, que é ocupada pelo Sr. Gonza-
brasileiros, como os têxteis, siderúrgicos, os calça- ga Patriota, § 2Q do art. 18 do Regimento In-
dos e, em especial, o suco de laranja. temo.

Ao encerrar o ano de 1996, constatamos um O SR. PRESIDENTE (Deputado Gonzaga Pa-
resultado totalmente desfavorável na balança co- triota) - Concedo a palavra ao Deputado Hugo Biehl.
mercial brasileira, em tomo de US$5,5 bilhões. Des- O SR. HUGO BIEHL (Bloco/PPB - SC. Pro-
te total, mais de 50% correspondem ao saldo negati- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
vo de comércio com os Estados Unidos, que foi de Srs. Deputados, com apenas 1% do território nacia-
US$3 bilhões. nal, Santa Catarina é o quinto produtor nacional de

"Não há maior abertura para os produtos brasi- alimentos. O milagre deste feito deve-se a uma es-
leiros no mercado americano, e o governo daquele trutura fundiária fundada no minifúndio e no elemen-
país não ignora o fato·, afirmou o Ministro das R~la- to humano, que faz, desse torrão brasileiro, um pro-
ções Exteriores. Segundo o próprio Ministro Luiz Fe- dígio de fartura para aplacar a fome da Nação.
Iipe Lampréia, a política do Governo brasileiro conti- Em Santa Catarina, 90,2% dos estabelecimen-
nua sendo a de buscar a reversão destas barreiras. tos rurais têm área inferior a cinqüenta hectares.

Num momento em que todo o comércio inter- São 212.078 propriedades rurais, que somam 2.010
nacional se expande, é muito preocupante a situa- milhões de hectares e que respondem majoritaria-
ção de dE.Jequilíbrio nas relações comerciais com mente pela produção de grãos e carnes.
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o modelo agrícola catarinense está, pois, ful
crado no modelo da pequena propriedade. Esse mo
delo, produtivo e eficiente, é a base de alimentação
de matéria-prima para o parque agroindustrial catari
nense, notabilizado mundialmente pelo processa
mento de cereais e, especialmente, de carnes de
aves e suínos.

Apesar do papel socioeconômico de transcen
dental importância que o pequeno produtor exerce
em Santa Catarina, é possível detectar uma tendên
cia cada vez mais dominante de retirá-lo do proces
so agroindustrial. Muitos grupos industriais de pro
cessamento de alimentos cárneos não escondem a
nova orientação técnica dada aos seus departamen
tos de fomento da agropecuária em deixar de operar
com pequenos e microprodutores para priorizar os
médios e grandes.

A vigorar essa tendência, cerca de 100 mil pro
dutores rurais catarinenses podem ser vetados de
participar do processo produtivo, gerando um êxodo
sem precedentes em direção aos centros urbanos,
capaz de conflagrar ainda mais a problemáticas nas
cidades.

Nesse quadro de incertezas, uma voz se er
gue, altissonante, para interromper essa tendência
desumana e postada na contramão da história eco
nômica de Santa Catarina. O presidente da Coope
rativa Central Oeste Catarinense Ltda., a segunda
maior cooperativa central brasileira e um dos dez
maiores grupos agroindustriais do País, anuncio so
lenemente que a CoopercentraL não deixará de
atuar em parceria com os pequenos.

A Cooperativa não vai acompanhar a tendência
que vem marcando a atuação dos grupos agroindus
triais do País, de eliminar os pequenos produtores
em favor daqueles que apresentem estrutura de pro
dução agropecuária mais robusta. O presidente da
Coopercentral, Aury Luiz Bodanese, assegurou que
trabalhar com o pequeno produtor faz parte do com
promisso social do cooperativismo.

Nós sabemos que a tendência verificada nas
indústrias de processamento de alimentos cámeos
do Sul e do Sudeste busca selecionar uma base pro
dutiva no âmbito do campo, com criadores de médio
e grande porte. É uma estratégia para reduzir custos
de transporte e assistência técnica e, ao mesmo
tempo, otimizar a produtividade.

Essa nova orientação se reflete na esfera dos
suinocultores e avicultores, mas não será seguida
pela Coopercentral, cujo apoio aos pequenos não é
apenas retórica barata: a Coopercentral é a primeira
em abate e industrialização de suínos em Santa Ca-

tarina e, portanto, influencia e interfere no mercado
regional em favor dos pequenos.

Além do compromisso social com o pequeno
produtor, que orienta o cooperativismo, há um fator
decisivo: o pequeno avicultor e o pequeno suinocul
tor são eficientes, leais e produtivos e obtêm os me
lhores índices de conversão de ração em carne.

A Coopercentral reúne dezesseis cooperativas,
que, juntas, congregam 43 associados, entre os
quais há 8.656 suinocultores e 921 avicultores. En
quanto agroindústrias somente aceitam criadores
com aviários-padrão de 100 metros.

A Coopercentral mantém produtores com aviá
rios de 25 metros (para 3.000 aves), 50 metros (para
6.000 aves), 75 metros (para 8.000 aves) e 100 me
tros (para 12.000 aves). Esses pequenos criadores
de frango de corte produzem lotes de boa qualidade,
obtendo bons resultados para eles próprios e para a
agroindústria.

Para suprir a nova indústria de processamento
de aves de Quilombo (Santa Catarina), a Cooper
central amplia sua base produtiva em mais 800 avi
cultores integrados dentro do perfil de pequeno pro
dutor. Esses avicultores situam-se em um raio de
100 quilômetros, em distância média de 60 quilôme
tros das unidades industriais.

No segmento de suínos, a Coopercentral tam
bém preserva sua lealdade com os pequenos, man
tendo na estrutura de fomento agropecuário o cria
dor de suínos com pelo menos doze matrizes, o que
garante uma desfrute de 192 animais termina
dos/ano.

Esperamos que a atitude da Coopercentral res
soe nos demais complexos da indústria de alimentos
do Sul, sensibilizando os empresários e industriais a
preservar e promover o pequeno produtor agrope
cuário.

O SR. MOISÉS LlPNIK (PTB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, em 29 de janeiro último, foi assinado
acordo entre o Brasil, por intermédio do Ministério de
Minas e Energia, e a Venezuela, para a compra de
energia elétrica a fim de abastecer o Estado de Ro
raima.

Numa demonstração de planejamento a longo
prazo, o govemo Estadual tenta resolver, por anteci
pação, o problema da escassez de energia que se
dará no caso da não-apresentação de soluções fac
tíveis.

A cerimônia de assinatura do contrato contou
com a presença ilustre do Sr. Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Cardoso, e representa mais



Essa a alternativa encontrada pelos empresá
rios da indústria capixaba de móveis, de construção
e de cerâmica para resolver a crise que se avizinha
va, dada a enorme demanda por madeira, que ca
racteriza esses setores, para uma oferta cada vez
menos abundante. O Espírito Santo consome,
anualmente, sete milhões e meio de metros cúbicos
de madeira como fonte energética, o que significa
que, a cada ano, uma floresta de trinta e cinco mil e
setecentos hectares é destruída, só para atender a
essa finalidade. Se a esse consumo somarmos toda
a madeira destinada à fabricação de móveis e à in
dústria da construção civil - sobre o qual não há nú
meros precisos, mas que sabemos ser considerável
- fica claro não ser nada descabida a preocupação
com a presente devastação das florestas, prenúncio
de sérias dificuldades futuras.

Há ainda a observar que, malgrado sempre ti
vessem pago aos cofres do Governo Federal taxas
específicas para reflorestamento, os empresários do
setor consideram que esse dinheiro não foi empre
gado com o devido discernimento, conforme observa
o presidente do sindicato que representa a indústria
moveleira, Adernar Brumatti.
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uma etapa do programa brasileiro de adquirir ener- tas que se fecham em seus gabinetes, sem conside-
gia elétrica dos países vizinhos, em busca da efetiva rar as reais expectativas e necessidades da popula-
integração latino-americana. Foi assim com o Uru- ção.
guai e a Argentina; agora é a voz da Venezuela. Cremos que em Roraima se dará o prenúncio

Estima-se que o projeto custará ao Brasil cerca do efetivo desenvolvimento de que o País precisa.
de 160 milhões de dólares, valor a ser pago em par- Só podemos depositar as nossas mais sinceras es-
celas semestrais durante dez anos. O fornecimento peranças nesse acordo entre o Brasil e a Venezuela,
da energia dar-se-á por vinte anos, com início pre- cujos frutos positivos igualmente refletirão em bene-
visto para dezembro de 1998. Até lá, a ELETRo- fício da América Latina.
NORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Era o que tinha a dizer.
deverá construir 200 quilômetros da interconexão, O SR. LUIZ DURÃO (PDT - ES. Pronuncia o
ou seja, o correspondente à parte brasileira, a partir seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
da fronteira. putados, é com extrema satisfação que tomo, hoje, a

O contrato firmado prevê um sistema de trans- palavra nesta Casa para saudar empresários do
missão de mais de 700 quilômetros de extensão, meu Estado por suas iniciativas. São homens como
saindo da Usina Hidrelétrica 23 de Enero, região de esses - e os encontramos cada vez mais numero-
Macágua, do Complexo de Guri, passando pelas 10- sos - que estão a contribuir para fazer do Brasil um
calidades de Tumeremo, Las Cristinas e santa Ele- país desenvolvido e moderno. Com eles podemos
na, na Venezuela, chegando a Boa Vista, em Rorai- contar, pois vêm demonstrando enorme competên-
ma. cia e a capacidade de enfrentar os desafios que se

O avanço, srªs e Srs. Deputados, estará con- apresentam, com a visão de modernidade requerida
cretizado com a substituição do atual parque gera- pelos novos tempos. Não se deixam paralisar por di-
dor, integrado por unidades termelétricas movidas a ficuldades nem desperdiçam seu tempo em lamenta-
óleo diesel. Dessa forma, a economia de petróleo, a ções, esperando que o Governo os venha sempre
par da utilização de energia confiável, apresentará socorrer, mas, pelo contrário, compreendem que, no
resultados altamente satisfatórios para o crescimen- processo da parceria, encontra-se via das mais pro-
to socioeconômico da região. missoras na busca de soluções criativas e inovado-

Como Parlamentar, minha atuação tem como raso
metas a garantia de energia para o Estado, o cresci
mento do quantitativo de indústria e o aumento do
número de vagas no mercado de trabalho. Os três
temas mantêm relação de tal forma imbricada que
agora, com a assinatura do contrato que prevê a in
terligação Brasil Venezuela para o fornecimento de
energia elétrica a Roraima, creio que está dado o
pontapé inicial para que os outros aspectos se de
senvolvam a contento.

É indubitável que a construção de tantos quilô
metros de linhas de transmissão propiciará inúmeros
empregos, diretos e indiretos, ao longo de toda a
sua extensão, e isso vale tanto para o lado brasilei
ro, como para o venezuelano. Quanto ao incremento
do parque industrial, os empresários poderão insta
lar seus negócios, não de maneira provisória, mas
efetiva, uma vez que poderão contar com um recur
so de primeira instância, como a energia elétrica, em
sua melhor forma.

Meu coração regozija-se ao constatar que há
governantes deveras preocupados com o cresci
mento e o bem-estar dos cidadãos sob sua tutela.
No caso do nosso Estado de Roraima, vimos cair
por terra o fantasma da política estéril de tecnocra-
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Essas as razões que levaram um grupo de em- série de efeitos perniciosos. Não se pode deixar de
presários capixabas, liderados pelo ex-Secretário de considerar, por exemplo, a influência sobre a infla-
Estado do Meio Ambiente, Almir Bressan Júnior, a ção. Vários empresários, principalmente os que ope-
criar a Reflora, empresa voltada para o refloresta- ram com grandes volumes de vendas e margens
mento, que pretende produzir mudas de essências mais reduzidas de lucro, como os do ramo de super-
florestais de rápido crescimento. E as expectativas mercados e postos de combustíveis, admitem aber-
são as melhores possíveis. Espera-se conseguir, já tamente que irão repassar os custos da CPMF para
no corrente ano, cerca de um milhão de mudas. os consumidores.
Toda a atividade será desenvolvida em parceria com Outro dado a ser levado em conta refere-se à
o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, com elevação dos juros, cujo custo para o setor público,
a Emater e com as prefeituras do Estado do Espírito apenas na compensação oferecida aos investidores
Santo. pela perda de remuneração, deve comprometer me-

Essas mudas serão produzidas nos viveiros do tade da arrecadação. Estima-se que a cobrança de
Idaf, que têm capacidade para produzir de quatro a 0,20% sobre cheques deve encarecer em R$1,4 bi-
cinco milhões de mudas por ano e que estão, hoje, Ihão a dívida pública do Tesouro Nacional, hoje or-
subaproveitados, devido à falta de recursos financei- çada em R$175,2 bilhões.
ros. A parceria com a iniciativa privada, que ora se Além desse estrago nas contas públicas, não
inicia, abre novas perspectivas. se confirma, na prática, a expectativa excessivamen-

A Reflora pretende ampliar essas parcerias e te otimista de, a partir da nova contribuição, com a
para tanto planeja procurar a Aracruz Celulose e a conseqüente migração do dinheiro das aplicações
Bahia-Sul, empresas que já desenvolveram clones de curto prazo para os depósitos à vista e a amplia-
especiais de eucalipto, com o objetivo de explorar ção do recolhimento compulsório dos bancos, o Go-
essa madeira como fonte energética e na fabricação vemo passar a contar com uma quantia muito signifi-
de móveis. cativa de recursos a custo mais baixo para cobrir os

srªs e Srs. Deputados, nossa intenção ao fa- gastos públicos. Obviamente, os bancos, diante da
zer, hoje, o registro da criação da reflora foi, princi- obrigatoriedade do recolhimento de 75% dos novos
palmente, prestar uma homenagem aos empresários depósitos ao Banco Central, sem qualquer remune-
brasileiros, com cujo dinamismo e espírito empreen- ração, e da aplicação dos 25% restantes no crédito
dedor contamos para superar as dificuldades de rural e no financiamento às pequenas empresas,
adaptação que a nova dinâmica da economia mun- tendem a prestar maior ênfase a alternativas como,
dial nos impõe. Na competência da classe empresa- por exemplo, os fundos de investimento, em relação
rial brasileira repousa, em grande parte, nossas es- aos quais o recolhimento compulsório é bem menor
peranças de tomarmos o Brasil um País forte, mo- (50%), e o banco ainda recebe, a título de taxa de
derno e, principalmente, mais justo. administração, remuneração de 2 a 4% sobre o valor

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Pro- aplicado.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sris e No tocante aos combustíveis, como um terceiro
Srs. Deputados, como se não bastassem as preocu- reajuste em menos de dois meses causaria enorme
pações e os abalos sofridos em razão do saldo ne- desgaste do Governo perante a opinião pública, de-
gativo de mais de R$5,5 bilhões na balança comer- cidiu-se que a Petrobras, responsável pela produção
cial em 1996, o Governo já se vê sob a pressão de e distribuição de 99% do gás natural e dos combus-
novos complicadores com o advento da Contribuição tíveis líquidos do País, deve absorver a CPMF em
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. seus custos operacionais. A rigor, trata-se de aguar-
Ocorre que, com a intenção de fugir dessa cobran- dar momento mais oportuno para efetuar também
ça, os importadores anteciparam os contratos de mais esse repasse para o consumidor.
câmbio, o que irá acarretar déficits ainda maiores no A CPMF corresponde, afinal, a uma série de
desempenho comercial do Brasil durante os próxi- equívocos e inconvenientes, por mais que alguns
mos meses. Em janeiro, a média diária dos contra- representantes do Governo, a exemplo do ex-Minis-
tos de compra de dólares para pagamento das im- tro Adib Jatene, se esforcem em defendê-Ia. Vale
portações chegou até mesmo a superar a média de observar, principalmente, que a CPMF não resolve o
dezembro, normalmente a mais alta do ano. problema da área da Saúde. Apenas arranca mais

Mas esse não é o único problema da CPMF, recursos do contribuinte com o propósito de cobrir
que, mal começou a ser cobrada, já apresenta uma rombos causados por práticas continuadas de cor-
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rupção, superfaturamento e má aplicação dos recur
sos destinados ao Sistema Único de Saúde. Injetar
mais dinheiro em um organismo caracterizado por
tantas irregularidades constitui, portanto, erro gravís
simo. É preciso, sim, adotar, com urgência, novas
formas de gerenciamento, controle e fiscalização,
coibindo e punindo severamente os maus hábitos
administrativos e empresariais na área hospitalar.

A CPMF sequer resolve a questão do financia
mento do SUS, uma vez que, em fevereiro de 1998,
expira o prazo de vigência da referida contribuição.

Em outras palavras, cabe ao Governo conti
nuar o trabalho em busca da solução definitiva para
garantir o provimento suficiente dos recursos de
mandados pela área da Saúde e, sobretudo, manter
se atento e zelar pela correta aplicação dos recursos
disponíveis, visando, de fato, às necessidades e ao
benefício da população.

O SR. DERCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr1is e Srs. De
putados, de 1991 a 1995 tivemos o privilégio de rep
resentar Santa Catarina nesta Casa.

Nesse período, entre os diversos projetos que
apresentamos, destacou-se o que objetiva a reaber
tura dos hotéis-eassino no Brasil, principalmente por
tratar-se de um tema polêmico e contra o qual criou
se um preconceito que já dura meio século.

Obviamente que não é nossa pretensão legali
zar o jogo pelo jogo e sim que sua legalização sirva
de instrumento para alavancar o turismo no Brasil, e
em especial em Santa Catarina, principalmente no
período de baixa temporada.

Foram 4 anos de luta intensa, enfrentando, de
um lado, a posição conservadora de segmentos da
Igreja e também da própria burocracia da Câmara
dos Deputados, mas de outro lado conquistando a
simpatia da maioria da sociedade brasileira, de
monstrada pelas várias pesquisas feitas pelos insti
tutos mais qualificados do País.

Realizamos centenas de reuniões, debates,
congressos municipais, estaduais e nacionais para
desmistificar o preconceito que se criou contra o
jogo nesses 50 anos de proibição, reunindo Parla
mentares, indústria hoteleira, agentes de viagens,
órgãos oficiais de turismo, empresas aéreas, prefei
tos municipais, empresários etc.

Conseguimos aprovar nosso projeto na Comis
são Especial da Câmara dos Deputados, bem como
na Comissão de Constituição e Justiça, incluindo-o
em quatro oportunidades na Ordem do Dia das ses
sões, de onde, através de artifícios regimentais utili-

zados por quem se opunha à legalização, a matéria
foi retirada.

Infelizmente, concluímos o nosso mandato e
não tivemos o prazer de ver o projeto aprovado.

Agora, passado mais de dois anos, a eleição
do Deputado Leonel Pavan para a Prefeitura de Bal
neário Camboriú nos possibilita o retomo a esta
Casa onde, com todo o nosso vigor, estamos reto
mando a discussão sobre a reabertura dos hotéis
cassino no Brasil, bem como a legalização de jogos
proibidos, eis que, voltando à discussão do tema,
para surpresa nossa, o novo Relator da matéria, De
putado Aracely de Paula (PFL - MG), apresentou
um substitutivo que modifica completamente a pro
posta discutida e amadurecida com toda a socieda
de e especialmente com o MTrade TurísticoM

, sem
dúvida o grande beneficiado pelo nosso projeto.

Como os nobres Deputados se recordam, nos
sa tese sempre defendida é a de que os cassinos
apenas deveriam ser legalizados para funcionar em
hotéis-eassino e em navios, quando em cruzeiros
nos rios navegáveis do País e na costa brasileira.

O substitutivo apresentado e aprovado por esta
Casa permite o funcionamento do jogo em hotéis
cassino e em cassinos. Ora, cassino é simplesmente
casa de jogo, o que não vai gerar grandes investi
mentos e grandes oportunidades de emprego. Tam
pouco vai ajudar a atrair turistas para o País.

Mas as alterações não param por aí. Enquanto
nosso projeto só permitia o funcionamento em hotéis
nos Municípios com vocação turística, a nova versão
permite também que os cassinos sejam instalados
em Municípios que tenham carência de alternativas
para o seu desenvolvimento econômico e social.
Portanto podendo funcionar também em Municípios
não turísticos.

Obviamente, também somos de opinião que o
jogo do bicho seja legalizado, assunto que, salvo
melhor juízo, deveria ser tratado em outro projeto
específico. Contudo, o relator da matéria entendeu
que as duas modalidades de jogos devessem ser le
galizadas na mesma lei, o que achamos temerário,
pois se tratam de jogos completamente distintos.
Além disso, querer aprovar os dois através do mes
mo projeto poderá significar a rejeição de ambos.

Por fim, a nova proposta contém uma melhoria
em relação ao nosso projeto, quando determin? qi,.;S

cabe aos Estado e ao Distrito Federal legif ~ ge
renciar o funcionamento do jogo, o que, no nosso
modesto entendimento, é o ideal. Caberia aos Esta
do determinar a quantidade de hotéis-eassino, sua
localiza.;ão, fiscalização, tributação etc.



o SR. NILSON GIBSON (PSB - PE). Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o Plano Real reduziu a pobreza,
mas o fosso social continua grande. De acordo corn
as contas do economista Salomão Quadros, Chefe
do Banco de Dados da Fundação Getúlio Vargas, os
10% mais pobres do País passaram a representar
1,1% da renda nacional, contra 0,8% em 1992. No
mesmo período, os 10% mais ricos passaram de
46,1% para 52,2%.

Sr. Presidente, há consenso entre a maior par
te dos economistas de dentro e fora do Brasil de que
existe uma defasagem cambial. A discussão é de
qual seria o tamanho dessa defasagem.

A opinião da economista Eliana Cardoso, que
pertenceu à equipe do Governo Fernando Cardoso,
atualmente economista do FMI é de que "a sobreva
lorização do real desorganiza a economia brasileira
e pode inviabilizar o plano econômico".

Trata-se de um alerta substancioso. A Prof5l.
Eliana Cardoso divulgou um estudo de 50 páginas,
condenando a política cambial do Brasil que está
prejudicando o setor industrial e aumentando o de
semprego. Ela orienta a desvalorização do real para
evitar uma crise dramática no futuro.

A economista deixa claro que suas opiniões
são absolutamente pessoais e não refletem a posi
ção do FMI. Disse, no entanto, que "os estudos da
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Estamos retornando a esta Casa onde conti- sobrevalorização do real estão em trabalho recém-
nuaremos intransigentemente defendendo a tese de concluídos por ela sobre refluxos de capitais para o
que o jogo só deve ser permitido em grandes em- Brasil nos últimos anos, que será apresentado na
preendimentos hoteleiros, localizados nos Municí- ONU nos próximos dias".
pios turísticos, porque esta é a melhor forma de ge- Sr. Presidente, o trabalho da Profª. Eliana Car-
rar grandes investimentos na construção ou amplia- doso assinala que não é necessário se chegar a um
ção de hotéis; criar milhares de novas oportunidades número para se comprovar a defasagem. Há outras
de emprego, tanto internos como externos; propor- evidências mais fortes. Em primeiro lugar, a deterio-
cionar uma nova e importante fonte de arrecadação, ração da balança comercial; em segundo, a queda
cujos recursos seriam investidos no turiSmO, educa- do emprego da indústria e, em terceiro, o fato de as
ção e saúde; inibir os milhares de brasileiros que se- exportações estarem crescendo muito pouco.
manalmente se deslocam para outros países para A economista do FMI afirma que uma desvalo-
jogar etc. rização discreta não resolveria o problema. A seu

Permitir o funcionamento de casa de jogos ver, uma aceleração nas desvalorizações do real po-
(cassinos) não é ajudar o turismo. deria ser uma boa idéia para minimizar o problema.

Enquanto os hotéis-eassino teriam que buscar A Profll. Eliana Cardoso reconhece que a entrada
parceiros (turistas) em outros municípios, em outros maciça de capital externo atenua o problema, mas
estados, em outro países, como forma de recuperar não o resolve. O pior é que quanto mais se adia o
seu milionário investimento, as casas de jogos fica- ajuste, mais custoso ele fica. Em algum momento,
riam de braços cruzados esperando que os jogado- esse ajuste terá que ser feito.
res viessem ao natural, sem a necessidade de bus- Sr. Presidente, a Profi!. Eliana Cardoso afirma,
cá-los ou de oferecer grandes espetáculos. no entanto, que o maior problema no Brasil não é a

Portanto, hotéis-eassino, sim. Casas de jogos, defasagem cambial e sim necessidade do ajuste fis-
não. cal. Ou seja, cortar gastos, reformar a seguridade

social e acabar com os créditos subsidiados conce
didos pelos bancos estatais. Os nossos maiores pro
blemas têm sido fiscais nos últimos 15 anos. O câm
bio já é mais recente, desde 1992. Os maiores desa
fios são taxas de juros, contas externas, balança co
merciai e investimentos.

Sr. Presidente, a possibilidade de reeleição po
derá dar tempo ao Governo Fernando Henrique Car
doso para ajustar suas contas. Mas hoje são poucos
os instrumentos disponíveis para o equilíbrio das re
ceitas com despesas. Os principais são a aprova
ção, no Congresso, das reformaS administrativa e
previdenciária e a aceleração do programa de priva
tização. O déficit público em 1996 foi de 4,9% do
PIB e dificilmente ficará abaixo neste ano.

O Governo Fernando Cardoso deve continuar
com o processo de redução gradual dos juros. Por
um lado, a medida é extremamente satisfatória, pois
reduz o custo da dívida interna, que cresceu 300%
desde 1994, totalizando atualmente R$275 bilhões.
De outro, se reduzir demais as taxas, o Governo
Fernando Henrique Cardoso pode afastar o capital
estrangeiro do País, hoje fundamental para o finan
ciamento do rombo nas contas externas.

A equipe econômica do Governo Fernando
Henrique Cardoso vem alegando que o buraco nas
contas externas não é preocupante, porque ele está
sendo financiado em grande parte por capital de lon-



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

GABINETE DA LIDERANÇA
DO PARTIDO LIBERAL

Brasma, 3 de fevereiro de 1997.

Confiando na rapidez e eficiência do nosso
Banco do Brasil, o qual tem possibilitado o trabalho
do homem no campo em todo o território brasileiro,
acredito que tais recursos venham a amenizar de
pronto o sofrimento daqueles que perderam tudo em
decorrência das tragédias naturais que afetaram a
região.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é o que
peço para ajudar nossos amigos agricultores, que
agora se encontram em dificuldades.

Cf. nº 018/97 LPL

Exmº Sr.
Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira
DD. Presidente do Banco do Brasil
SBS - Lote 32-Q.4 - BL. C - Ed. Sede JII
Brasília - DF

Senhor Presidente:
Venho solicitar, empenhadamente, a V. Ex.ª o

encaminhamento de providências que venham a
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go prazo. O problema é que esse rombo, estimado Em meu Estado, Sr. Presidente, as cheias atin-
para este ano em US$50 bilhões, perdura por muito giram principalmente o Vale do Ribeira, e com mais
tempo, tornando o Brasil cada vez mais vulnerável a intensidade os Municípios de Registro, Sete Barras,
problemas externos que resultem em fuga de capi- Eldorado, Iguape e Jacupiranga. Nesses Municípios,
tais dos países emergentes. as enchentes causaram danos irreparáveis e muito

Sr. Presidente, o déficit comercial de até US$9 sofrimento, como a morte daqueles que as águas
bilhões, estimado para este ano, tem sido uma das carregaram. Não menos impiedoso é o prejuízo dos
principais preocupações do mercado financeiro, for- produtores agrícolas, os quais perderam não apenas
çando as especulações sobre mudanças na política total ou parcialmente as suas safras agrícolas, mas
cambial. Há uma torcida generalizada para que os tiveram suas infra-estruturas produtivas seriamente
programas de incentivos às exportações adotados atingidas. Quando isto ocorre, Sr. Presidente, é o
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso dêem re- fracasso total. É o desespero maior do agricultor
sultado já a partir deste ano. brasileiro.

O País precisa retomar urgentemente sua ca- srªs e Srs. Deputados, preocupado com o so-
pacidade de investimentos. Mas isso passa pelo frimento de meus conterrâneos, estou enviando ao
ajuste das contas públicas. Hoje o Governo Feman~ Presidente do Banco do Brasil ofício que solicita pro-
do Henrique Cardoso é o maior tomador de crédito vidências daquele órgão no sentido de disponibilizar
do mercado para financiar seus próprios rombos de financiamentos para reconstrução da infra-estrutura
caixa. Os investimentos externos no Brasil deverão destruída e linhas de crédito emergenciais para pro-
bater novo recorde neste ano. piciar a subsistência dos produtores e de suas famí-

Srs. Parlamentares, o Brasil não pode ser com- lias e para o custeio da nova safra.
parado ao México, pois a situação brasileira é muito Tais medidas se fazem imprescindíveis no con-
melhor do que a que vitimou aquele país em fins de texto da emergência da situação em que se encon-
1994. Ainda assim, um déficit na conta corrente de tram os pequenos e médios produtores dos Municí-
US$20.6 bilhões em 12 meses, atingido em novem- pios atingidos pelas enchentes das últimas sema-
bro, e de cerca de US$22.5 bilhões em dezembro, nas.
não deve ser visto como desprezivelmente pequeno.
No ano em que o México quebrou, o déficit na conta
corrente atingiu US$29.6 bilhões, ou 7.1% do PIB
em termos relativos, superior ao dobro do déficit bra
sileiro. Tampouco País pode ter déficits asiáticos,
pois o coeficiente do comércio exterior naquela re
gião, em relação ao PIB, é muito superior ao do Bra
sil, o que justifica déficits proporcionalmente mais
elevados. Ademais, aceitar déficits crescentes piora
a posição relativa ao Brasil - menos favorável na hi
póteses de mudanças; fora do controle, nas condiçõ
es internacionais.

Realmente, alguns itens das contas externas
brasileiras suscitam apreensões.

Pergunta-se: por que não reduzir o déficit na
conta corrente? A conta corrente do balanço de pa
gamento é um ponto frágil para o Brasil, rivalizando,
entre as preocupações de médio prazo, com o déficit
público.

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, venho a esta tribuna ma
nifestar a minha preocupação com as enchentes
ocorridas em todo o Brasil e especialmente no Esta
do de São Paulo.
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atenuar o sofrimento dos produtores agrícolas do rão ser praticados no lago da represa. Assim, além
Vale do Ribeira, em particular aqueles das cidades das águas quentes como as de Caldas Novas, o
de Registro, Sete Barras, Eldorado, Iguape e Jacupi- Prefeito Evandro Magal já pensa com constituir co-
ranga atingidos pelas cheias das últimas semanas. missão voltada exclusivamente para incrementar a

Nos municípios citados acima, grande parte criação de novas atividades, o que sem dúvida algu-
das safras de alimento bem como da própria infra- ma aumentará o parque turístico que ali já existe,
estrutura produtiva ficaram gravemente prejudica- criando vários postos de serviços.
das, comprometendo a economia local. Em face do Entendemos que o Governo do Estado está no
exposto, solicito que o Banco do Brasil, depositário caminho certo para tomá-lo totalmente independente
das demandas da população brasileira desde o co- em geração de energia, podendo até, se for preciso,
meço do século, disponibilize linhas de crédito espe- exportar para outras Unidades da Federação.
ciais - em condições favorecidas - àqueles peque- O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Pro-
nos e médios produtores atingidos pelas enchentes. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e
Pleiteia-se, no caso, financiamento para reconstru- Srs. Deputados, o Ministro Sepúlveda Pertence, Pre-
ção da infra-estrutura destruída e linhas de crédito sidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu a me-
emergenciais para possibilitar a subsistência dos dida cautelar para suspender a vigência da Emenda
produtores e de suas famílias e para o custeio da Constitucional nº 21/96, aprovada pela Assembléia
nova safra. Legislativa do Maranhão, extinguindo o Corpo de

Certo de poder contar com os melhores ofícios Bombeiros. Isto era de se esperar! Lendo nosso arti-
de V. Ex.ª, reitero protestos de elevada estima e dis- go "De Bombeiro a Incendiário" (publicado em O Es-
tinta consideração. - Deputado Valdemar Costa tado do Maranhão e O Imparcial), vemos que ali
Neto, Líder do PL. indagamos: "Onde vamos encontrar amparo legal

O SR. SANDRO MABEL (BlocoJPMDB-GO. para uma Assembléia Legislativa alterar dispositivos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, da Constituição Federal?" No mesmo artigo disse-
srªs. e Srs. Deputados, venho a tribuna desta Casa mos que fazíamos uma análise superficial. Partamos
para informar sobre o funcionamento da Hidrelétrica para dissecá-Ia, ressaltando os erros cometidos,
de Corumbá, a cerca de 35 quilômetros de Caldas além de seu conteúdo inconstitucional.
Novas, que virá aumentar a geração de energia em Em seu art. 1º altera a redação do art. 114 da
375 megawatts, que serão geradas através de três CE, reservando como competência da Polícia Militar:
turbinas com capacidade de 125 megawatts cada. KI - estabelecer o policiamento ostensivo, pre-

Esse novo aporte de geração é suficiente para venindo, preservando e restabelecendo a ordem pú-
abastecer cidades como Goiânia e Rio Verde juntas, blica;
e irá representar um terço do consumo do Estado KII - estabelecer a segurança do trânsito urba-
que hoje gira em tomo de 1.180 megawatts, ou me- no, rodoviário, de florestas e mananciais;
tade de toda a produção da CELG, estimada em 675 KIII_ estabelecer e executar a política estadual
megawatts. de defesa civil, articulada com o sistema nacional de

O Governo do Estado negociou com a Eletro- defesa civil;
brás e a usina foi transferida para Fumas, e com "IV - estabelecer e executar as medidas de
isso tivemos aporte financeiro para a sua conclusão. prevenção e combate a incêndio.K
O lago que formará a usina é de 65 quilômetros qua- O Presidente da Assembléia Legislativa, em
drados, correspondendo a 1.300 alqueires da região declaração à imprensa, disse: "Se nós temos com-
de Corumbá a Caldas Novas. A barragem do lago petência para fazer a Constituição, também temos
tem 540 metros e uma altura de 90 metros. para emendá-Ia." Competência tem, mas é preciso

O funcionamento da usina se dará em abril e, ser competente para fazê-lo, senão vejamos:
além do aumento da capacidade de energia, sem 1 - Os incisos I e 11 da nova redação resultou
dúvida contaremos com uma área de lazer no qual de um copydesk do art. 114 da CE, dando-lhe uma
haverá a criação de vários empregos na área de tu- versão burlesca quando a Polícia Militar tem compe-
rismo. tência apenas para "estabelecer o policiamento os-

Os prefeitos da região próxima à usina já se tensivo ...," "estabelecer a segurança do trânsito ur-
preparam para incrementar programas com incenti- bano..." Tira-se da Polícia Militar as atribuições de
vos à criação de um parque hoteleiro voltado para a exercer o policiamento ostensivo, a segurança do
exploração dos esportes aquáticos, os quais pode- trânsito e outras. Isto não é uma questão de herme-



Sr. Presidente, poderia haver mais um "equívo
co", provocado por mim, se a Constituição Federal
me permitisse propor ação de inconstitucionalidade,
mas o art. 103 não me dá esta prerrogativa. Que
pena não poder induzir um magistrado a cometer um
equívoco!

Esta emenda é na verdade uma ilha em nau
frágio, cercada de inconstitucionalidades por todos
os lados!

O SR. JOSÉ DE ABREU (PSDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e
Srs. Deputados, gostaria de prestar urna homena
gem póstuma a Pedro de Almeida e Silva, Pedro
Sertanejo, como era conhecido.

Sua história foi registrada a partir de 1947,
quando o pioneiro do forró nordestino deixou o ser
tão baiano e chegou a São Paulo, munido de cora
gem e determinação, para divulgar a alegria e arte

E esta emenda seria uma usurpação de com
petência do Governador pela Assembléia Legislati
va, visto que a incorporação dos bombeiros implica
aumento do efetivo da Polícia Militar.

E o contingente do Corpo de Bombeiro Militar,
que destino terá? A resposta é do Presidente da As
sembléia Legislativa, que à imprensa definiu que ele
fará policiamento ostensivo!

O autor da emenda equivocou-se mais uma
vez na leitura da Constituição Estadual e não leu o
art. 118, que diz:

"O exercício da função policial é priva
tivo do policial de carreira, recrutado exclusi
vamente por concurso público de provas e
submetido a curso de formação policial."

É inconstitucional os bombeiros militares faze
rem policiamento ostensivo e outros, próprios do po
liciai militar.

Depois desta análise, fácil é chegar-se, pelo ra
ciocínio dedutivo, a que o exercício de uma "compe
tência" está na razão direta da competência de
quem a exerce. Não foi do que se valeu o autor des
ta emenda. Não se aplica ao caso!
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nêutica, é apenas interpretação de texto, muito usa- Sr. Presidente e nobres colegas, o Ministro
da em concurso público. Interpretação sustentável, Presidente do Supremo Tribunal Federal, em função
visto que nos incisos 111 e IV do art. 114 da Emenda da ação direta de inconstitucionalidade, apresentada
diz: "Estabelecer e executar..... àquela Corte pelo PDT, assim concluiu em seu des-

Os policiais militares, por essa emenda, não te- pacho: "Desse modo, ad referendum do Plenário,
riam mais obrigação de executar o policiamento os- defiro a medida cautelar para suspender, até a deci-
tensivo. E quem o faria? são definitiva da ação direta, a vigência da EC est.

2 - O art. 22 diz "Ficam suprimidos o inciso 111 21/96 do Estado do Maranhão".
do art. 112 da CE bem como o art. 116 e seus inci- O Presidente da Assembléia Legislativa foi la-
sos da Constituição do Estado do Maranhão." Enten- cônico ao qualificar a decisão do Ministro Sepúlveda
de-se que "suprimir" é "revogar" e suprimir os artigos Pertence de um equívoco cometido, levado pelos ar-
e incisos citados significa dizer que o previsto nos gumentos contidos na ação. Em sua presumível sa-
dispositivos constitucionais ali citados deixam de pientia jurídica, quer, em outras palavras, dizer que
existir. Conclui-se, pois, que o Corpo de Bombeiros o Ministro Sepúlveda Pertence foi induzido a assim
Militar simplesmente deixou de existir. E fácil a de- decidir-se.
dução. Desenvolvido este raciocínio, ele vai terminar

Mas o Presidente da Assembléia Legislativa in- concluindo que o PDT cometeu crime previsto em
siste em dizer que o Corpo de Bombeiros não foi ex- lei: o de indução.
tinto, foi incorporado à Polícia Militar. Por equívoco, Mas de "equívoco em equívoco" surge mais
certamente, não consta do texto da emenda o verbo um para o Presidente da Assembléia Legislativa
"incorporar" e se constasse seria preciso suprimir o analisar e não acatá-lo. Pasmem ele lendo este tex-
art. 43, I, da CE, que determina: to do Ministério Público Federal:

"São de iniciativa do Governador do "Ante todo o exposto, por se apresen-
Estado as leis que disponham sobre: tarem relevantes os argumentos de que a

I - fixação e alteração dos efetivos da Emenda Constitucional n2 021/96 está em
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mili- desacordo com o art. 144, inciso Ve §§ 52 e
tares." 62 da Constituição da República, hei por

bem encaminhar os presentes autos à 12

Câmara de Coordenação de Revisão do Mi
nistério Público Federal, para que analise a
viabilidade de propositura de ADIN para fins
de declaração de inconstitucionalidade da
norma sob exame"
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do forró, numa época em que as oportunidades Casa em 16 de janeiro deste ano, conclui-se que
eram menores e difíceis para os nordestinos. esta estatal Embratel, além de reconhecer sua in-

A certeza de vencer e a garra natural do povo competência em entender as razões do problema,
nordestino o levou a criar uma gravadora, Gravadora r~orreu a empresas privadas para saber o por que
Canta Galo, especializada no gênero nordestino, do colapso e, passados mais de dois meses, nin-
possibilitando mais oportunidades para outros artis- guém sabia ainda o que tinha acontecido.
tas nordestinos, reafirmando, com isso, sua preocu- É nisso que dá o Estado se meter em assuntos
pação com os irmãos nordestinos, assegurando à que não lhe são afetos: é incompetente para fazê-lo,
essa cultura o espaço devido. foge da responsabilidade quando ocorre algum tipo

Hoje, nobres colegas, Pedro Sertanejo deixou de problema e leva meses para sequer entender o
fruto de seu trabalho: cerca de 50 discos gravados, que houve. Assumir responsabilidades? Aí parece
mais de 800 composições gravadas e regravadas que já é querer demais. Os usuários, maiores preju-
por grandes nomes da música nordestina e um pro- dicados, que vão reclamar ao "vigário".
grama semanal de grande audiência na Rádio Atual, Mais adiante perguntei ao Sr. Ministro Sérgio
intitulado "Programa Pedro Sertanejo". Motta quais os equipamentos que causaram os pro-

Para finalizar, Sr. Presidente, srªs. e Srs. De- blemas, como foram eles adquiridos, se houve Iicita-
putados, registro minha homenagem a um vencedor, ção para comprá-los, quanto custaram etc. Essa
que se intimidou com as dificuldades enfrentadas, pergunta, curiosamente, o Ministro esqueceu de res-
lutou e conseguiu fixar sua arte e junto com ela o pondero
respeito nacional ao forró, cultura popular nordesti- Frente a isso e a outras respostas evasivas e
na. inconclusivas, estou solicitando à Mesa a expedição

O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB-SP. Pro- de outro Requerimento de Informação, complemen-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e tar, para ver se conseguimos saber do Ministro o
Srs. Deputados, em 26 de novembro do ano passa- que realmente aconteceu e se ele pode fazer a gen-
do, enderecei, por meio da Mesa, Requerimento de tileza de responder adequadamente às questões for-
Informação do Sr. Ministro das Comunicações, Sér- muladas, conforme determina a Constituição Federal
gio Motta, solicitando esclarecimento a respeito de e o Regimento desta Casa.
colapso ocorrido na rede de computadores Internet À triste conclusão que chego neste caso, pelo
no Brasil, a partir do dia 14 de novembro daquele que percebi até agora, srªs. e Srs. Deputados, é que
mesmo ano, devido a problemas gerados pela esta- infelizmente o Governo Federal continua se imis-
tal Embratel, o que causou uma enorme gama de re- cuindo em assuntos que não lhe são afetos, no
clamações por parte dos usuários dessa rede, a caso, a Internet, que praticamente em todo o mundo
ponto de o assunto ter sido destaque em diversas é operada exclusivamente por entidades privadas, e
matérias jornalísticas. quando esse mesmo Governo o faz - intrometer-se

Como não poderia deixar de ser, num país onde não é da sua competência - acaba demons-
onde a operação da rede está nas mãos do Estado, trando total incompetência e despreparo, não conse-
quando na maioria dos demais países é operada ex- guindo sequer saber as razões dos seus erros e
clusivamente por entidades privadas, como nos Es- neste caso tendo que recorrer à iniciativa privada
tados Unidos, por exemplo, e, ainda, num país onde para tentar resolvê-los e entendê-los, o que é patéti-
o Sr. Ministro das Comunicações ao invés de ficar co, como disse anteriormente. E se o Ministro, ao in-
tratando dos assuntos da sua Pasta, fica se imis- vés de voltar seus olhos, tempo, atenção e trabalho
cuindo em assuntos políticos do Governo Federal para a Pasta sob sua responsabilidade, fica dando
que não lhe dizem respeito, outra coisa não poderia palpite em assuntos que não lhe são afetos, só pode
estar acontecendo do que fatos como este, o que foi acontecer o que aconteceu.
lamentável e cuja justificativa chega a ser patética. A esperança que resta é mesmo a privatização

Perguntei ao Sr. Ministro Sérgio Motta quais fo- na área das comunicações, pois só assim os pobres
ram os reais motivos que levaram ao referido colap- dos usuários poderão ser mais bem atendidos e,
so da rede Internet no Brasil, causando prejuízos a ainda, ter a quem reclamar em situações como es-
muitos usuários. A resposta foi que duas empresas sas e buscar ressarcimento pelos danos causados.
privadas, a CISCO e a Multirede, estavam investi- Por fim, em resposta a outra pergunta que fiz,
gando e caracterizando as causas do problema. o Ministro Sérgio Motta informou que a Embratel deu
Como a resposta do Ministro foi endereçada a esta um desconto de sete dias na fatura que cobra - na
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verdade são as empresas de provimento de acesso ciais nos últimos cuis anos de implementação do
à Intemet -, por conta desse tal colapso iniciado em Plano Real, particularmente com a ampliação de sig-
14 de novembro de 1996. Resta saber se esse des- nificativas parcelas da população no mercado de
conto chegou aos usuários finais da rede. Aos milha- consumo. Mesmo assim, ainda encontramos regiões
res de proprietários de microcomputadores ligados à com indicadores de qualidade de vida do chamado
rede em todo o País. Sobre isso, estou perguntando Primeiro Mundo e uma terceira com indicadores se-
ao Ministro e à Associação Nacional dos Provedores melhantes ao do Quarto Mundo.
de Acesso à Intemet - ANPI. É importante lembrar que, do ponto de vista

Tão logo receba a nova resposta do Ministro político, uma análise preliminar dessa realidade teria
Sérgio Motta, volto a este Plenário·para cientificar de considerar que a solidariedade no âmbito das na-
V. Ex.ªs a respeito e encaminhar o assunto à Comis- ções é uma responsabilidade histórica. Precisamos
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor- debitar na avaliação ufanista de nossa trajetória his-
mática, para as providências que forem cabíveis. tórica toda essa dívida social acumulada ao longo e1es-

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia se processa de desenvolvimento. Afinal, o modelo se-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS!s e Srs. guido até então não se mostrou tão correto como se
Deputados, tenho destacado a importância do Plano apregoa. É necessário repensá-lo e retificá-lo.
Real, bem como as diretrizes que devem ser adota- O Brasil é um país que decide com critérios eli-
das para que esse importante programa de estabili- tistas. Entretanto, não basta constatar essa evidên-
zação econômica possa alcançar a plenitude do su- cia. É preciso mudar. criar condições para a reativa-
cesso. Dentre essas diretrizes, procuramos dar ênfa- ção da economia, para a retomada do pleno empre-
se especial à necessidade de maior estímulo às ex- go e quebrar os privilégios que são bandeiras dos
portações, visando não apenas ao aumento das divi- desníveis regionais e sociais. Ao contrário do que
sas e de emprego, mas a uma maior inserção do pregam os defensores desse injusto status quo,
Brasil na economia mundial. não são os efeitos do Plano Real ou as atuais medi-

É indiscutível a posição de destaque que o das de abertura econômica que afetam negativa-
País ocupa na América Latina. Lidera a produção e mente as parcelas mais pobres da população. Eles
o comércio exterior e as empresas brasileiras predo- sempre foram excluídos por culpa dos privilégios
minam entre as maiores do continente, além de históricos e do corporativismo, que só favorecem
manter a hegemonia entre as corporações detento- uma minoria dos trabalhadores.
ras de certificado de qualidade IS0-9ooo. Segundo Para reverter esse quadro, temos que atuar
os estudiosos, tudo isso é fruto do acerto da opção com urgência em duas frentes: a redução das taxas
brasileira pela industrialização, fato que não ocorreu de juros - para reativar a economia - e o combate
com a mesma determinação nos demais países da ao desemprego, que contribui para agravar ainda
América Latina. mais o quadro social. É preciso lutar por esses obje-

Apesar de toda essa posição privilegiada, o tivos, sem perder de vista a conquista da estabilida-
mesmo não se pode dizer em relação aos próprios de monetária, também de fundamental importância
brasileiros. O País prosperou significativamente nas para o combate às desigualdades sociais provoca-
últimas décadas, mas esse crescimento não rever- das pelo flagelo inflacionário. A guerra contra a
teu em favor da maioria dos trabalhadores. Pelo pobreza inclui, também, outras batalhas que se
contrário, permitiu o acúmulo de uma imensa dívida travam nesta Casa em favor das reformas consti-
social que só há muito custo poderá ser paga. Per- tucionais.
demos nos principais indicadores econômicos per Vivemos um momento bastante favorável à via-
capita e em todos os indicadores sociais do conti- bilização das mudanças necessárias à definição
nente. A desvantagem se torna ainda mais significa- desse novo rumo do Brasil, especialmente em con-
tiva se compararmos essa situação com a dos paí- seqüência das transformações que ocorrem em to-
ses do Primeiro Mundo. dos os continentes. O mundo está experimentando

A análise socioeconômica do País, realizada mais um dos seus saltos históricos, conseqüência
recentemente pelo IPEA com apoio das Nações Uni- de uma revolução tecnológica superior a todas as
das, é um retrato numérico que requer uma análise que testemunhamos. Quando analisamos as trans-
política, revelando fortes desníveis socioeconômicos formações do passado, sempre encontramos avan-
entre três principais regiões do País. É evidente que ços e melhorias em todas elas, embora sem deixar
houve uma sensível melhoria dos indicadores so- de registrar alguns percalços.
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É cedo para fazer prognósticos sobre os resul- método.; manipuladores da opinião pública de sua
tados favoráveis dessa nova revolução tecnológica campanha eleitoral.
para o futuro da humanidade, mas ela certamente A questão da reeleição ganhou mesmo grande
trará como conseqüência principal uma maior globa- impulso e repercussão nacional e internacional
Iização econômica, social e política que, de uma for- quando foi anunciada pelo Ministro da Fazenda, Pe-
rna ou de outra, contribuirá significativamente para dro Malan, numa reunião de banqueiros e negocian-
ampliar o fluxo de conhecimento e de cultura, nos tes internacionais em Washigton, no ano passado.
quais residem a maior fonte de novas oportunidades Naquela oportunidade, o Ministro condicionou o su-
para toda a humanidade. cesso da política econômica a uma ampliação do

A SRA. MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES mandato do Presidente da República ou à sua ree-
(PT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- leição.
sidente, srªs e Srs. Deputados, em 1992 um grande Inicialmente, o mandatário da Nação negou,
movimento da sociedade brasileira clamou pela ética através de declarações à imprensa, sua posição fa-
na política, ganhou as ruas e acabou sendo determi- vorável à reeleição, dizendo que essa questão não
nante na deposição do então Presidente Fernando era com ele, que reeleição era coisa do Congresso.
Collor, por envolvimento com o esquema de corrup- Ainda que nos bastidores comandasse as articulaçõ-
ção, controlado pelo seu tesoureiro de campanha, es. Afinal, paralisou o País com a inversão da agen-
Paulo César Farias. É importante lembrar que Fer- da nacional, passando a defender abertamente a
nando Collor foi apoiado por um setor conservador reeleição e a utilizar todos os expedientes para con-
da sociedade, identificado com as propostas neoli- seguir a aprovação da emenda.
berais, e foi fo~ado pela mídia com técnicas publici- Um episódio que merece destaque nessa traje-
tárias sofisticadas, manipuladoras, para impedir o tória foi a reunião no Palácio do Plana!to, com os Ii-
avanço das forças de esquerda que levaram Luiz deres do PMDB, convocada pelo Presidente da Re-
Inácio Lula da Silva ao segundo turno em 1989. O pública após a convenção do partido que aprovou
uso e o abuso dessas técnicas publicitárias na cam- uma moção contra a emenda da reeleição. O Presi-
panha que elegeu Fernando Collor foram inclusive dente tentou submeter o PMDB aos seus desígnios
condenadas, àquela época, em face da negligência com pito em suas lideranças, entre elas o Presidente
dos princípios éticos por onde pautam os profissio- do Congresso José Sarney, numa postura autocráti-
nais da publicidade. ca de quem está disposto a usar qualquer tipo de

O tempo passou e aqueles que participaram arma para continuar no poder.
do movimento pela ética na política, que foram às Numa tentativa de subordinar o Congresso Na-
ruas protestar contra a imoralidade, retornaram às cional, a campanha pela reeleição ocupou a mídia
suas casas, talvez por acreditar que os políticos agressivamente, de forma acintosa e completamente
que exerciam a política sem dignidade tivessem fora dos padrões éticos da democracia. As propa-
aprendido a lição. Eis que de repente veio nova gandas milionárias, veiculadas pela mídia eletrônica
eleição e mais uma vez um sofisticado sistema de e pelos outdoors, feitas com técnicas sofisticadas,
mídia mitificou novamente o candidato, desta vez do ponto de vista do marketing, repetiam insistente-
Fernando Henrique Cardoso, transformando-o mente a idéia de que se não houvesse reeleição do
num "salvador da pátria". dotado de soluções má- Presidente da República o Plano Real estaria fadado
gicas para todos os problemas do País, uma cam- ao fracasso e que somente Fernando Henrique Car-
panha nos mesmos moldes daquela que elegeu doso seria capaz de proporcionar o bem-estar da
Fernando Collor. Utilizaram na campanha a moe- população e a estabilidade econômica e financeira
da, um dos mais importantes símbolos nacionais, do País.
de tal forma que os eleitores se viram induzidos a As peças publicitárias utilizadas, que desres-
decidir, plebiscitariamente, se eram a favor ou peitavam a Constituição e a legislação eleitoral e
contra a chamada "moeda forte". partidária vigentes, não permitiam o contraditório.

Eleito, o mandatário da Nação e seus marque- Nelas os opositores à reeleição, paradoxalmente,
teiros procuraram construir uma falsa unanimidade eram criticados pelo fato de argumentarem que a
em relação ao seu projeto neoliberal de Governo. máquina pública poderia ser usada em benefício do
Em pouco menos de dois anos de mandato, não candidato que exerce o mandato. (Sic!). O Tribunal
teve o constrangimento de deflagrar uma campanha Superior Eleitoral demorou muito a tomar as provi-
pela sua própria reeleição, utilizando os mesmos dências necessárias para proibir esse abuso. Infeliz-
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mente os abusos e casuísmos continuam nas nego- terra valores éticos e morais fundamentais que sus-
ciações com Deputados e frações partidárias no in- tentam as instituições e consolida um poder autocrá-
tuito de forçar a reeleição e assegu~r um pacto con- tico, eivado de um autoritarismo sofisticado, não
servador e duradouro. ~ mais com a ajuda das Forças Armadas, mas com a

O pacto envolve um conjunto de interesses que ajuda das forças da mídia.
vai desde a retomada do poder local municipal pelas É lamentável que a degeneração da relação
oligarquias até o alinhamento vertical com as nações política tenha chegado a tal ponto. Um País que lu-
centrais. Entre as questões discutidas com freqüên- tou tanto e conquistou a duras penas a democracia,
cia pelos políticos liberais e aparentemente negocia- ainda que incipiente, e que viveu momentos memo-
das com alguns próceres do velho PMDB estariam ráveis em sua história recente, não pode se deixar
pontos de uma reforma política conservadora, que sucumbir novamente em retrocessos. Em particular,
contemplaria a não obrigatoriedade do voto, o voto a reeleição, da forma como continua sendo urdida,
distrital misto e a "lealdade partidária". A primeira e cria incertezas quanto à consolidação da democra-
segunda condições converteriam os eleitores em ci- cia e poderá servir para viabilizar a rearticulação das
dadãos de primeira e segunda classes, impedindo oligarquias regionais e mergulhar por décadas o
que a sociedade pudesse se fazer representar de País no atraso político.
forma universal na base do princípio: um cidadão, Tive o cuidado de selecionar algumas frases
um voto. Numa sociedade tão injusta como a nossa, de grandes articulistas dos principais jornais do
pretende-se, assim, suprimir uma das poucas possi- País, que estão atentos ao que está ocorrendo.
bilidades de mudar democraticamente a estrutura de Peço a gentileza de V. Exll para transcrevê-Ias nos
poder existente. Quanto à lealdade partidária, que Anais da Casa.
tanto defendemos como princípio ético-político, esta- "Em primeiro lugar, eu acho que em quatro
ria, neste caso, sendo proposta por uma fração do anos dá para fazer muita coisa (...). No meu caso,
PMDB, para que o partido não fosse objeto de des- quatro anos está mais do que bom." (Fernando Hen-
truição ou cooptação pelo Presidente da República. rique Cardoso, Folha de S.Paulo, 7-10-94.

É importante destacar que a euforia das come- "Não seria o caso para a criação de uma Co-
morações da vitória pela aprovação da emenda da missão de Inquérito no Congresso, para que não fi-
reeleição na semana passada não passaram das casse nenhuma dúvida quanto à origem dessas con-
cercanias do Palácio do Planalto, onde o mandatário tribuições, se não suspeitas, pelo menos contraditó-
da Nação brindou seu próprio feito com líderes parti- rias?" (Barbosa Lima Sobrinho se referindo à origem
dários aliados, com banqueiros e grandes negocian- do dinheiro que custeou a propaganda da reeleição
teso no rádio e na tevê, JB, 26-1-97.)

As tais "vozes roucas das ruas" quedaram mu- "O Governo FHC não tem uma agenda para o
das, certamente perplexas, com o deprimente espe- Brasil, mas para uma fração produzida na cabeça de
táculo proporcionado por este Congresso à socieda- meia dúzia de economistas e de uma elite que tenta
de. Um Congresso enfraquecido, desmoralizado pe- ordenar o mundo de acordo com dogmas que alguns
rante a opinião pública, coagido pelo tacão do Palá- insistem em chamar de neoliberais. Na verdade, são
cio do Planalto, que o humilha e o coloca a seu ser- os globalistas de sempre.
viço. Se FHC estivesse mal nas pesquisas, a tese

A situação dos Parlamentares que dão susten- da reeleição estaria sendo discutida? Se o Real fos-
tação ao Governo está muito parecida com as condi- se um fracasso, estaríamos falando dessas coisas e
ções vividas pela população do sul da França em votando a mudança constitucional a toque de cai-
meados do século XIII, quando a Igreja Católica per- xa?" (Hebert de Souza, Folha de S.Paulo, 28-1-97.)
seguia os infiéis por meio da inquisição. Naquela "O governo chegou no limite do limite da com-
época as igrejas viviam cheias de gente porque os pra de votos." (Deputada Sandra Starling, PT - MG,
fiéis precisavam demonstrar aos sacerdotes que Folha de S.Paulo, 29-1-97.)
eram católicos e por isso não trabalhavam, vindo a "Esse pequeno teatro pode dar a impressão de
morrer de inanição grande parte da população em que os políticos são fisiológicos e a Câmara é um
face da queda na produção de alimentos. balcão de negócios. No caso da reeleição, esse tom

A crise política chegou a níveis preocupantes. foi dado pela regência do Planalto. A isenção foi
Fernando Henrique Cardoso patrocina um perverso mandada às favas, o zelo pelo debate dos princípios
processo de desinstitucionalização do País, põe por foi mandado à geladeira. Foi o Planalto quem deter-
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minou o grau de primitivismo e de fisiologia da Com o colapso da base da economia do município,
cena(...}. Cada maioria tem o líder que lhe cabe." têm sido desastrosos os efeitos sobre a indústria e o
(Elio Gaspari, O Globo, 29-1-97.) comércio locais, levando a maioria dos estabeleci-

"Não é por nada não, mas a impressão que dá mentos a fechar as suas portas. Os que ainda insis-
é que o PSDB ainda vai tomar-se um glorioso Are- tem em permanecer em atividade encontram-se em
não. Determinadas adesões, e outras que já se insi- estado pré-falimentar. Como agravante da situação,
nuam, são de arrepiar os cabelos: (Dora Kramer, também o recolhimento de impostos foi prejudicado.
JB, 1-2-97.) No tocante ao atraso nos pagamentos, há multas

"A maneira pela qual FHC vem lutando pelo que chegam a se situar na faixa entre 100 e 200%
próprio interesse já constitui ameaçadora mostruosi- do valor original.
dade" (Carlos Heitor Cony, Folha de S.Paulo, 1-2- Realmente, a crise assumiu proporções alar-
97.) mantes, com o registro dos mais elevados índices

"O Presidente deve agradecer ao poder econô- de fechamento de empresas, desemprego, protesto
mico e à máquina administrativa que foram mobiliza- de títulos e inclusão de nomes no SPC. Em 1996, o
dos para atrair e mimosear deputados: (Deputado Município, com apenas 15.000 habitantes, teve
Ivan Valente, PT - SP, Folha de S.Paulo, 1-2-97.) 1.830 empregados demitidos. Houve 1.237 registros

"Vocês já imaginaram se o Presidente Feman- no SPC e 1.992 protestos de títulos. Oitenta e duas
do Henrique, seus ministros, principalmente Paulo empresas foram fechadas.
Renato e Sérgio Motta, e os líderes do PFL e do Os poucos recursos disponíveis a partir de
PSDB dedicassem o mesmo furor, empenho, tempo 1994 passaram às casas de crédito, por força dos
e recursos que estão empregando para aprovar a protestos, das execuções judiciais e também das ne-
reeleição para fazer a reforma agrária? Para recons- gociações a curto prazo com juros altos, que debili-
tituir o sistema público de saúde, educação, acabar taram ainda mais o setor produtivo. Em outras pala-
com a corrupção e o fisiologismo, com a violência vras, há mais de dois anos não é injetado dinheiro
nas cidades?" novo na praça.

"Estamos ainda pagando o preço da concilia- Entre os principais fatos que explicam o agra-
ção via Colégio Eleitoral e Constituinte congressual, vamento da situação, cabe ressaltar o fim das reser-
convocada e organizada nos moldes da 'legalidade' vas financeiras dos agricultores, que, em sua maio-
herdada da ditadura.· ria, fizeram o plantio das lavouras de soja em finan-

"...a economia neolibaral não foi feita para a ciamento oficial. Some-se a isto a falta de condições
sociedade e para a cidadania e sim para bancos, para comercialização das safras de trigo e milho já
corporações, lucros e negócios. Não existem o so- colhidas, o que, afinal, viria a injetar dinheiro no co-
cial, o institucional-jurídico-público, s6 o privado, as mércio e na indústria. Também esses setores, que
regras jurídicas e o arcabouço institucional para o contribuiram no financiamento dos agricultores, en-
privado." (José Dirceu, Presidente do PT, Folha de frentam dificuldades para receber seus créditos,
S.Paulo, 29-1-97. além de não conseguir vender seus estoques. Para

·56 nós, do PT, temos chances de enfrentar o completar, os bancos continuam a recolher do co-
monarca.· (Luiz Inácio Lula da Silva, Correio Brazi- mércio, indústria e pessoas físicas, sob pena de per-
liense, 2-2-97.) da de bens e falência, os débitos contraídos antes

O SR. JARBAS LIMA (Bloco/PPB - RS. Pro- do Plano Real e que sofreram os efeitos diretos das
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e frustrações com as safras agrícolas.
Srs. Deputados, tomando como exemplo a grave Assim, na expectativa de poder contar com o
realidade enfrentada, hoje, pela indústria e pelo co- auxílio do Governo do Estado para amenizar a crise,
mércio do Município de Santo Augusto, no Rio Gran- defende-se: criação de linha de crédito para a com-
de do Sul, toma-se evidente a necessidade de medi- pra dos estoques de trigo e milho; antecipação ao
das capazes de evitar o completo esfacelamento de setor agrícola de 30% da safra de soja; estabeleci-
que são vítimas os setores produtivos em todo o mento de linha de crédito facilitado para o comércio
País sob as fortes pressões da atual política econô- e a indústria, com juros compatíveis com os índices
mica e financeira. da inflação; e redução das multas por atraso no pa-

Os anos de 1994 e 1995 foram negros para a gamento de impostos.·
agricultura em Santo Augusto, e o agricultor conti- São essas, em suma, Sr. Presidente, as legíti-
nua sem encontrar comprador para o trigo e o milho. mas reivindicações subscritas pelo Prefeito de Santo
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Augusto (RS), Sr. Naldo Wiegert; pelo Secretário
Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Sr. Pe
dro Valmor Marodin; pelo Presidente da Câmara Mu
nicipal, Sr. Arlei Alves do Amaral; e pelo Presidente
da ACISA (Associação Comercial e Industrial de
Santo Augusto), Sr. Ronaldo Sperotto, aos quais me
solidarizo, assumindo o compromisso de encami
nhar a questão, com o objetivo de restabelecer, den
tro do prazo mais breve possível, as condições ne
cessárias ao soerguimento e normalização das ativi
dades dos setores produtivos daquele importante
Município gaúcho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, nos termos regimentais,

solicito registro, nos Anais da Casa, da carta-convi
te, recebida da Ford, para a inauguração de nova
unidade da empresa em São Paulo.

No momento em que empresas do setor pro
curam incentivos para implantar novas ·n.id:1de~

em outros Estados do País, cumprimento é: F:-.d
por não abandonar o Estado de São Paulc, pelo
contrário, implementa e aumenta atividades no
nosso Estado.

Cumprimento toda a Diretoria da Ford, espe
cialmente o seu Presidente, Ivan Fonseca e Silva, o
seu Diretor Celso Batalha e o seu representante em
Brasília, Miguel de Oliveira.

CARTA-CONVITE A QUE SE REFE
REOORADOR

Ivan Fonseca e Silva
Presidente

Excelentissimo Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá
Praça dos Três Poderes Gab 929 - Anexo IV
70160-900 - Brasília. DF

Senhor Deputado,

Ford Brasil

São Paulo. 27 de janeiro de 1997

Respeitosamente. apresentamos a V. Ex8 nossos cumprimentos pelos resultados alcançados no âmbito
do Congresso NacionaL na busca das medidas necessárias para a consolidação do processo que visa a
estabilidade econômica. com resultados positivos para sua inserção competitiva na comunidade
internacional.

Tais iniciativas. sem dúvida. contribuirão. em muito, para o resgate de melhores condições de vida
para o povo brasileiro, e para uma melhor distribuição de justiça social, em todos os campos de sua
formulação básica.
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Ao ensejo~ pennita-nos convidar a V. Ex8 para as solenidades de inauguração da nova linha de
produção do primeiro automóvel sub-compacto a ser produzido no BrasiL denominado Ford KA. o
que deverá ocorrer nas instalações fabris de São Bernardo do Campo, no próximo dia 7 de março, às
11:00 horas.

Trata-se de wn automóvel de design inédito e tecnologia sofisticada;, que. temos cer':eza se constituirá
em novo apckão de referência para o segmento.

A produção do Ford KA resulta do plano de investimentos da Ford no País. e que envolve inversões de
US$ 2.5 bilhões. sempre realizadas no Estado de São Paulo. Tais investimentos pennitiram. apenas
em 1996, a imauguração. em Taubaté, de uma fábrica de motores e de uma fábrica de transmissões.
Em São Bernardo do Campo, inauguramos. em abril deste ano. a linha de produção do novo Fiesta.
E. atráves de nossa fábrica do Ipiranga, realizamos o lançamento do novo comercial leve F-I 000 e do .
novo caminhão leve, para 8 toneladas de carga.

Para a inauguração da linha de produção do Fotd KA esperamos contar. também. com a presença do
Senhor Governador do Estado de São Paulo, Doutor Mário Covas. além do Excelentíssimo Senhor
Ministro. da Indústria. do Comércio e dóTürismo, Doutor Francisco Oswaldo Neves Dornelles.

Na expectativa de que V. Ex8 possa confirmar a honrosa participação. subscrevemo-nos com protestos
de elevado apreço.

Atenciosamente.



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna novamente no Grande
Expediente desta Casa para falar de um assunto im
portante, o contexto do Brasil na agricultura mundial.

Sr. Presidente, o Brasil com 8.511.985km2 de
área, sendo o maior país do continente sul-america
no e o quinto país do mundo, superado em extensão
territorial pela Rússia, Canadá, República Popular
da China e Estados Unidos, faz com que as Forças
Armadas brasileiras sejam adequadamente estrutu
radas porque têm a responsabilidade da guarda e
manutenção da soberania e segurança nacional.

Dentro dessa linha, considero plenamente justi
ficável a manutenção, no exterior, de adidos milita
res, especificamente no Exército, Marinha e Aero
náutica, além de missões militares separadas res
pectivamente para a Marinha e a Aeronáutica. Tam
bém não entro no mérito da não-existência do cargo
de adido cultural e comercial, extinto por decisão go
vernamental.

•Aqueles que esperam usufruir dos benefícios
de liberdade devem, como homens, arrostar o esfor
ço de mantê-Ia·. Disse-o certa vez Thomas Paine.
Isso soa hoje como verdade indiscutível ao aproxi
mar-se nossa República do seu bicentenário. Há
uma necessidade urgente de que todos nós empre
guemos todo o talento de que dispomos para apoiar
e proteger a segurança de nossa Nação.

Uma de nossas grandes forças nacionais é
representada pelo fato de não termos uma economia
controlada. Por essa razão, a mobilização nacional
em todos os setores deve abranger os segmentos
mais importantes e. decisivos para o bem-estar dos
brasileiros.

Srs. Parlamentares, em 1989, solicitei ao Mi
nistério das Relações Exteriores informações no to
cante à possibilidade da criação da função de Adido
Agrícola nas Embaixadas brasileiras, sendo que, até
a presente data, infelizmente, não obtive a resposta
desse Ministério à solicitação feita.

03714 Quarta-feira5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

O Sr. Gonzaga Patriota § 212 do art. 18 Acabo de tomar conhecimento, através do Avi-
do Regimento Interno, deixa a cadeira da so nQ 697, datado de 22 de novembro de 1996, de
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilson expediente do Ministro de Estado da Agricultura e do
Gibson, § 2 12 do art. 18 do Regimento Inter- Abastecimento, Arlindo Porto, endereçado a S. Ex!! o
no. Senador lris Rezende, nos seguintes termos:

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa- A respeito, devo informá-lo de que, muito em-
se ao bora conte a iniciativa com o meu apoio, apresen

tam-se algumas dificuldades para a viabilização da
medida, em face da inexistência do cargo de Adido
Agrícola, cujas atribuições atualmente vêm sendo
desempenhadas por diplomatas lotados nos setores
econômicos das Embaixadas do Brasil no exterior.

es aspectos gerais da potencialidade agrícola
brasileira podem assim ser apresentados:

- Por apresentar condições climáticas favorá
veis à atividade agrícola, essa longa extensão terri
torial possibilita o cultivo de produtos de clima tem
perado, além de expressiva produção de produtos
de clima tropical;

- Sessenta e dois por cento da área do territó
rio nacional apresenta potencialidade agrícola;

- São 527 milhões de hectares de terra agricul
tável, o equivalente a toda a área do planeta, planta
da com trigo, milho arroz e soja;

- A agropecuária nacional representa 13,3 do
Produto Intemo Bruto - 89 bilhões de dólares;

- O complexo agroindustrial é responsável por
40% do PIB, 270 bilhões de dólares;

- Em 1995, a participação do setor agropecuá
rio no total das exportações brasileiras foi de 29,7%,
somando 13,8 bilhões de dólares;

- No mesmo período, as importações agrope
cuárias totalizaram 13,1%;

- Geração de empregos - em 1995, o setor ru
ral ocupou 18,1 milhões de pessoas de um total de
69,9 milhões de pessoas empregadas, gerando 27%
do total de empregos do País. O problema básico da
agricultura brasileira está, hoje, centralizado na iden
tificação de caminhos que possam conduzir ao au
mento não só da produção física, mas, especialmen
te, da eficiência produtiva. É sabido que o cresci
mento extensivo, através da substituição da importa
ção, não mais oferece as mesmas possibilidades
das últimas décadas. As linhas gerais de uma estra
tégia que garanta elevados índices de crescimento
para a agricultura brasileira para o próximo século já
estão determinadas, e sua concepção mais ampla
prende-se à abertura de novos mercados, no plano
interno e externo, e elevar o nível tecnológico no se
tor rural;
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- Elevar o nível tecnológico no setor rural, atra- mais no sistema atual, em que são levados para
vés .do tripé EPE, ensino, pesquisa e extensão, fa- verdadeiras favelas rurais, colocados embaixo de 10-
zendo ressurgir a Embrater, Empresa Brasileira de nas, sem a mínima estrutura e condição de sobrevi-
Assistência Técnica e Extensão Rural, que por sua vência.
vez coordenará as ações das Emater dos Estados A expansão das exportações, além de possibi-
em perfeita conjugação com a Emb,?pa nacional e Iitar o aumento da capacidade de importar, propiciar
estaduais; acréscimo substancial na escala de operações dos

- Formalização de programas atualizados de setores exportadores, com efeitos encadeados de
crédito rural, principalmente no aspecto do crédito melhoria de produtividade e redução de custos.
oportuno, suficiente e adequado; Como conseqüência da ampliação dos mercados,

- Formalização de programa de crédito para fatalmente haverá irradiação de estímulos para os
atuar em amparo dos assentamentos rurais, norma- demais setores.
tizados em consonância com as características pró- Deve ser ressaltado, entretanto, que, além da
prias de crédito para os projetos de colonização e ação catalisadora e orientadora do Governo, estará
assentamentos; reservado um papel básico ao setor privado. De fato,

- Criação na rede bancária privada e oficial da criadas as condições para uma desenvolvimento
carteira de colonização com normas e regras pró- equilibrado da agricultura brasileira, o seu curso evo-
prias e adequadas ás exigências dos programas de lutivo dependerá da disputa de mercado, típica das
colonização e recolonização em curso ou a serem economias maduras e baseada no empreendimento.
implantados; À medida que a concorrência se tome mais

- Recriação da Carteira Rural e Programas Es- aguda, a única forma de maximizar lucros e ocupar
peciais do Banco Central com a finalidade de rece- parte do consumo será a de aperfeiçoar ou inovar ou
ber recursos nacionais e internacionais e redistribuí- processo agrícola pela adoção do tripé: ensino-pes-
los para a rede bancária com coordenação, normas quisa-extensão.

e regras próprias; Desse modo, julguei oportuno apresentar a su-
- Manutenção da política de treinamento de gestão da criação da função de Adido Agrícola nas

alto nível da Embrapa pelo envio ao exterior de téc- Embaixadas brasileiras, visto que, pelo exposto, a
nicos para os cursos de mestrado e doutorado, as- contribuição do setor agropecuário na economia bra-
sim possibilitando as necessárias transferências de sileira representa grande apoio e importância, haja
alta tecnologia para o País, ficando os mesmos téc- vista a sua contribuição referente ao Produto Interno
nicos no exterior indiretamente ligados ao Adido Bruto, área rural explorada e número de empregos
Agrícola nas Embaixadas brasileiras, o qual estamos gerados.
propondo;

A cada momento surgem fatos que, se não
- Inclusão da disciplina de Colonização, Reco- considerados devidamente e de modo oportuno, po-

Ionização e Reforma Agrária no currículo dos estu- derão perturbar e comprometer o trabalho de toda
dantes de Ciência Agrárias, Agronomia, Engenharia uma classe laboriosa, sofrida e patriótica, como a da
Agronômica, Economia Rural e Administração Rural; comunidade rural brasileira.

- Transferência para o setor privado dos as-
sentamentos rurais através de empresas ou compa- Refiro-me às incessantes atividades desenvol-
nhias colonizadoras, ficando assim retirada do Go- vidas por todos os países, procurando, por diversos
vemo a política assentamento rural, porém, a fiscali- meios, aumentar as suas oportunidades de negó-

cios e obter maiores resultados nas suas atividadeszação e coordenação ficará com o Instituto Nacional
de Colonização e Recolonização e Reforma Agrária. rurais.

Esta medida, Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu- Hoje em dia, não é prudente ignorar que exista
tados, temos certeza de que diminuirá duas vezes e perfeita configuração do que poderá ser chamado de
meia o custo do assentamento de uma famma no guerra econômica entre os países. Os continentes
sistema de reforma agrária no País, hoje, que chega organizam-se em blocos e, dentro dos mesmos, sur-
a 50 mil reais por famfiia. Com 20 ou 30 mil reais no gem facilidades para os que deles participam.
máximo, teremos esses assentamento feitos, com Dentro dessa linha de raciocínio, Sr. Presiden-
toda a infra-estrutura montada, sendo que o Gover- te, srªs. e Srs. Deputados, pode-se explicar as ra-
no pagaria a terra e a infra-estrutura já montada pela zões que levam alguns países do Primeiro Mundo a
iniciativa privada e assentaria os agricultores não manter no prnprio Brasil, que é a segunda maior



03716 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

economia rural do mundo, a figura do Adido Agríco- sentação com adido diplomático em embaixadas de
la, lotado nas suas representações diplomáticas. mais de cinqüenta países. A figura do Adido Agrícola

O trabalho desenvolvido pelos Adidos Agríco- tinha permitido que o Chile criasse mais de 27 novos
las dos Estados Unidos da América, França e Ingla- produtores com características exigidas por novos
terra no Brasil é extremamente importante para mercados, abrindo, assim, grandes expectativas
aqu~les países,'sendo do conhecimento de todos a para os mercados de produção primária, de hortifru-
desenvoltura em que os mesmos atuam, visando a tigranjeiros e de cereais do país.
atingir na sua atuação vários aspectos e objetivos, Ouço, com prazer, o nobre Deputado Neuto de
quais sejam; participar de eventos diversos, relacio- Conto, conterrâneo de Santa Catarina.
nados com o setor primário, como feira e exposiçõ- a Sr. Neuto de Conto - Eminente Deputado
es; participar da elaboração de projetos e investi- Valdir Colatto, como sempre, V. EXª tem-se pautado
mentos agroindustriais de empresas estrangeiras na defesa da agricultura, principalmente na do ho-
que atuam no Brasil; apoiar empresas brasileiras de mem que trabalha e produz na terra. Hoje V. EXª traz
iniciativas governamentais, em projetos, planos e um tema de relevante importância a esta Casa para
programas que possam utilizar de tecnologia e servi- debatermos: o alimento no mundo, por meio das em-
ços de seus países; promover entrosamento entre baixadas e dos adidos, para que se conquistem es-
empresas nacionais e de outros países, que atuam ses espaços tão importantes. Nesse sentido, é fun-
na mesma. direção, para promover transferência de damental haver todas as lutas, conquistas de obras,
tecnologia, aporte de recursos e colocação de esto- pontes, estradas, universidades. No entanto, nada é
ques para compra ou venda; incrementar o desem- mais importante do que a produção do combustível
penho da economia rural de seus países; estimular e que faz o homem andar, isto é, a comida; nada é
facilitar a comercialização internacional dE. produtos mais importante do que produzir alimentos para o
de seus países; fornecer às autoridades dos seus único e grande beneficiado: os seres humanos.
países informações estratégicas sobre a área, in- Cumprimento-o, pois, pelo pronunciamento e atua-
cluindo aqui os organismos financeiros intemacio- ção nessa área.
nais que financiam projetos, para os seus países, a SR. VALDIR CaLATTO - Agradeço a V. EXª
sendo que, muitas vezes, coincidem com os interes- o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
ses brasileiros. Ouço, agora, o nobre Deputado Adroaldo

Entretanto, dada a importância da agricultura Streck, conhecedor do mundo, que sabe, de fato,
na economia brasileira, é. fu.nd~me~tal que tenha- a importância do nosso pronunciamento na criação
mos representantes nos pnnclpals palses produtores de Adidos Agrícolas nas Embaixadas brasileiras.
e consumidores de prod~tos agrícolas. N~~e cas~, a Sr. Adroaldo Streck _ Deputado Valdir
destacam~se Estad?s Unidos por ser o pnnc~p~1 e 11- Colatto, sou testemunha do quanto V. Exª tem tra-
d~~ mundial em ag~cultura: a par de sua pOSlçaO de- balhado no sentido de dar dignidade ao ramo que
CISlva no mercado InternaCional. tem sido tão maltratado nos últimos tempos, a

Pela sua importância estratégica, advogo que agricultura, procedendo, como eu, da atividade pri-
seja criada e prosista a figura do Adido Agrícola em mária. É oportuníssimo o assunto que V. Exª abor-
nossas Embaixadas por engenheiros agrônomos ou da. Esta Casa tem condições de fazer com que ve-
economistas agrícolas, com alto grau de especializa- nhamos a ter um Adido Agrícola, já que o Brasil,
ção e trato na área intemacional. até segunda ordem, é um país agrícola, apesar

Sr. Pre::Jdente, nosso pronunciamento é um dos esforços pela industrialização. Entretanto, pe-
apelo ao Goverr J, e principalmente ao ltamaraty, no las vezes em que estive em países agrícolas e em
sentido de que traga para a estrutura diplomática contato com diplomatas brasileiros, surpreende-
brasileira e figura do Adido Agrícola. Este seria um me o grau de informação desses diplomatas, es-
personagem importante no processo de comerciaIi- pecialmente os da área econômica. Essa informa-
zação do mercado internacional e nichos de produ- ção já está muito bem sedimentada nas Embaixa-
tos agrícolas que, sem dúvida, precisamos abrir no das brasileiras, mas o ideal é a forma como V. Exª
exterior. está sugerindo, ou seja, que o Itamaraty se preo-

Recentemente, quando um adido diplomático cupe em ter um Adido Agrícola, especialmente na-
do Chile esteve nesta Casa comentando a reperCll5- queles países que servem de parâmetro à produ-
são da nova política americana sobre a agricultura ção primária mundial. Deputado Valdir Colatto,
brasileira, S. ExII. disse ter aquele país repr& agradeço a V. Ex· esta oportunidade.
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O SR. VALDIR COLATTO - Deputado Adroal- seja, investir na atividade agrícola, na produção.
do Streck, agradeço a V. Exil o aparte e incorporo-o Como sabemos, o mundo está com o mais baixo es-
ao meu pronunciamento, pelo conhecimento e bri- toque de grãos dos últimos cinqüenta anos. O Brasil
Ihantismo que sempre teve. precisa enxergar isso, precisa abrir mercado. Para

Ouço, com prazer, meu amigo e conterrâneo, tanto, nada melhor do que termos nas Embaixadas
Deputado Arlindo Vargas. brasileira a pessoas especializadas, que vão procu-

O Sr. Arlindo Vargas - Deputado Valdir Colat- rar mercado, pesquisar características de produtos
to, quero cumprimentá-lo pelo seu discurso. Muitas que por nosso clima, por nosso solo, por nossa gen-
vezes temos criticado o Governo brasileiro pelas àiií- te, só nós podemos oferecer, como, por exemplo, os
ceis situações por que passam aqueles que produ- frutos tropicais e tantos outros produtos que nós bra-
zem neste País. V. EXª faz um levantamento a res- sileiros temos condições de levar ao mercado inter-
peito do assunto e oferece soluções. É fundamental, nacional; não o estamos fazendo, talvez, por fa:ta de
sim, que tenhamos esses adidos, para que, dos paí- um estudo mais aprofundado sobre a repercussão
ses onde eles trabalham, tragam para o Brasil o co- do importante trabalho que caberia ao Adido Agríco-
nhecimento e a comprovação de que todos os paí- la nas Embaixadas brasileiras, alguém que passas-
ses do mundo subsidiam a produção primária, prote- se informações sobre as tendências do mercado
gem-na. Assim, trazendo essas idéias, poderemos mundial, sobre as características e exigências dos
comprovar a todos, e a nós mesmos, que precisa- consumidores europeus, asiáticos e americanos.
mos proteger aqueles que produzem neste Brasil. Ganharíamos muito com isso. Num curto espaço de
Não há nada mais importante do que produzir comi- tempo, multiplicaríamos nossa produção e geraría-
da. Um país só é uma potência quando tem comida mos muitos empregos.
sobrando, porque, assim, ele pode desenvolver-se A propósito, Sr. Presidente, estamos aí - e
com saúde e tranqüilidade. Mais urna vez cumpri- muita gente não se apercebeu - com a nova Lei do
mento-o pelo magnífico pronunciamento, ITR, a Lei n2 9.333, aprovada por esta Casa, em que

O SR. VALDIR COLATO - Agradeço a V. EXª se determina claramente que quem não tomar sua
o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento, Sr. terra produtiva vai perder a propriedade em cinco
Presidente conluindo o meu pronunciamento, gosta- anos. Pois bem, que destino daremos à nossa pro-
ria de dizer que, desde 1989, lutamos para que a fi- dução quando transformarmos nossas terras agricul-
gura do Adido Agrícola seja uma presença nas Em- táveis em áreas produtivas?
baixadas brasileiras no exterior. Mal estamos com 8Ó milhões de hectares, e o

Sabemos que a diplomacia brasileira, através agricultor brasileiro não consegue vender bem sua
do Itamaraty, é competente para levar os interesses produção de milho, por exemplo: com preço mínimo
do País lá fora. Por outro lado, também sabemos de 6,7 reais, ele tem de entregá-Ia ao mercado a 5
que, através dela, a agricultura é tratada como uma reais e ainda não encontra comprador, porque esta-
questão periférica, que não é o centro das discussõ- mos enfrentando uma grande c0'Tlpetição no merca-
es, apesar da importância do País, da dimensão do intemacional, que financia os produtores na pro-
continental que temos, da expanaão agrícola que dução e também na exportação a fim de que colo-
podemos ter a curto prazo. quem no mercado brasileiro produtos como trigo, mi-

Se hoje temos mais de 500 milhões de hecta- lho, maçã, alho, cebola etc.
res de terras agricultáveis e só exploramos 10% Por que não podemos fazer o mesmo, Deputa-
dessa área, por que não o Brasil tomar-se o grande do Arlindo Vargas? Temos de começar a abrir esse
celeiro do mundo, o exportador do potencial das mercado, e isso significa produção, geração de ri-
nossas fronteiras. Para isso, precisamos saber como quezas, com o nosso solo fértil e generoso, com o
estão os mercados extemos, o que eles querem, o nosso clima e o nosso povo, que sabe produzir.
que o Brasil precisa plantar, produzir, para mandar Por isso, lanço este desafio e faço a convoca-
para outros países europeus, americanos, asiáticos, ção para nós Parlamentares nos somemos nessa
Mercosul, enfim, países que realmente possam ab- empreitada visando criar os Adidos Agrícolas nas
sorver nossa produção. E produção, Sr. Presidente, Embaixadas brasileiras. Que a competente diploma-
implica geração de milhões de empregos de que cia do Itamaraty assuma essa bandeira, juntamente
tanto precisamos. com o Executivo, o Presidente da República e o Mi-

Não entendemos por que o Brasil ainda não nistro Arlindo Porto Neto, que, tenho certeza, nos
tratou de resolver o problema do desemprego, ou apóia nessa luta. Junto faremos com que este País



o SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - Com
a palavra o Deputado Adylson Motta, que dispõe de
vinte e cinco minutos para seu pronunciamento.

O SR. ADYLSON MOTTA (Bloco/PPB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e
Srs. Deputados, eu tinha hoje a ilusão de falar neste
Plenário com a presença de mais alguns Deputados,
dentre eles os que vão disputar os cargos da Mesa,
principalmente os três candidatos a Presidente. Mas,
nesta impossibilidade, vou cumprir minha tarefa e di
zer o que penso a respeito deste assunto, embora
nada por escrito tenha preparado para este discurso.

Todos os anos, Sr. Presidente, quando nesta
Casa se inicia a Sessão Legislativa - e já estou na
terceira legislatura -, faço alguns apelos para que
possamos modificar nossas atividades nesta Câma
ra, o que não é difícil: depende apenas de uma von
tade política. Devo dizer desde logo que não vou cri
ticar quem quer que seja - até porque tenho apreço
por todos os meus colegas -, mas quero falar sobre
o que está acontecendo neste Poder.

Antes de entrar no assunto, porém, tenho uma
explicação a dar sobre o problema da reeleição. Na
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deixe de ser importador de grãos, lamentável e ver- verdade, nunca fui contra reeleição de quem quer
gonhosamente, e se tome um grande produtor e ex- que seja, como já disse desta tribuna. Tenho afirma-
portador de comida. do que, se alguém for eficiente no exercício de de-

Por intermédio de uma diplomacia competente, terminada função, deve ser reconduzido, e até citava
talvez, nas negociações internacionais, possamos o caso do síndico de um edifício. Mas, no episódio
fazer melhores acordos para proteger e favorecer da reeleição, as razões do meu voto foram muito di-
nossa agricultura, resgatando-a da grave situação ferentes.
em que se encontra, gerando com isso mais empre- Eu estava nesta cadeira em que V. E~. se en-
gos e trazendo para o País os preciosos dólares, a contra, Sr. Presidente - e permita-me modéstia, por-
fim de que nosso produtor possa realmente transfor- que fiz reconhecer que cabe a um Deputado a Vice-
mar sua propriedade, transformar áreas que hoje es- Presidência do Congresso, e tive a honra de ser o
tão inviabilizadas. primeiro Deputado a ser Vice-Presidente do Con-

Sr. Presidente, o produtor não está especulan- gresso Nacional -, quando fiz pessoalmente um
do com suas terras, mas lhe falta realmente uma po- apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
lítica agrícola, um mercado que lhe dê condições de que estava licenciando-se do Ministério da Fazenda,
obter renda com sua produção e de oferecer seu ao então Deputado José Serra e ao Senador José
produto lá fora. Só com a transformação de nossas Richa, dentre tantas outras fortes lideranças, a fim
terras agricultáveis em áreas produtivas e com uma de que viessem a esta Casa, com o peso do seu
política agrícola séria, de uma vez por todas, resol- prestígio, para nos ajudar a aprovar o projeto de ree-
veremos o grande problema fundiário do nosso Bra- leição que estava sendo apreciado por ocasião da
sil. Revisão Constitucional de 1993.

Era o que eu tinha a dizer Alertei ainda o hoje Ministro Jobim de que não
deveria ter apresentado duas propostas, mas, sim,

Durante o discurso do Sr. Valdir Cclat- uma só. Havia inclusive uma emenda sobre reelei-
to, o Sr. Nilson Gibson, § 29 do artigo 18 do ção de minha autoria, com texto bem simples: ·0
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- mandato de Presidente da República é de quatro
dência, que é ocupada pelo Sr. Roberto anos, permitida uma reeleição".
Paulino, § 2Il do artigo 18 do Regimento In-
terno. Não tive apoio, Sr. Presidente. Votou-se a re-

dução de mandato para quatro anos, o que - como
já disse aqui - não era um objetivo, mas apenas um
pressuposto para a segunda votação; aprovou-se a
matéria, mas na hora de votar a reeleição todos
aqueles que hoje se transforma em arautos da ree
leição desapareceram deste plenário, não se fizeram
presentes, não ajudaram, ou votaram contra. E por
isso, hoje, não têm nenhuma razão, nenhuma autori
dade para cobrar o voto de quem quer que seja na
recente votação da emenda que trata da reeleição.

Não sou contra reeleição; sou contra casuís
mo. Fizemos uma Constituição em 1988 para varrer
desta Casa o casuísmo. Tivemos a humildade de
estabelecer cinco anos para fazer as correções dos
erros que poderíamos ter cometido, pela maneira li
berai e democrática como se trabalhou na Constitui
ção de 1988. Pois bem, Sr. Presidente, não se fez a
revisão, não se deu a reeleição, e hoje, casuística
mente, tentam empurrá-Ia goela abaixo.

Pretendo ser um homem de princípios, e é
apenas por isso que voto contra a reeleição neste
momento.

Feito esse reparo, que para mim é importante,
porque me parece que não aceitam que alguém te-



Em nome da dignidade desta instituição, Sr.
Presidente, não posso ficar silente aqui no momento
em que se propõe trocar o comando das duas Ca
sas que compõem o Legislativo. Sentir-me-ia mal se
não dissesse aquilo que penso. Acho que esta Casa
tem de readquirir a sua postura, a sua dignidade, a
sua independência, em nome da harmonia, que é,
sem dúvida alguma, o fator de equilíbrio e de estabi
lidade do processos democrático.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao no
bre Deputado Nilson Gibson.

O Sr. Nilson Gibson - Nobre Deputado Adyl
son Motta, gostaria de fazer um ligeiro aparte, uma
ligeira intervenção, pois não quero interromper o bri
lhante pronunciamento de V. Ex!!. Todavia, nobre e
ilustre Deputado, aprendemos a admirá-lo pela sua
conduta, correção, zelo e probidade aqui na Casa.
V. Exll foi Primeiro Vice-Presidente da Casa, inclusi
ve um dos mais brilhantes membros da Mesa, e tem
razão quando faz o registro das viagens do Presi
dente Fernando Cardoso ao exterior, que continua
damente critica o Parlamento, o Poder Legislativo,
S. Ex!! não tem nenhum apreço ao Poder Legislativo.
Sempre penso que, em vez de Fernando Henrique
Cardoso, deveríamos chamá-lo de Fujimori. Deputa
do Adylson Motta, V. Ex!! acabou de registrar que o
Sr. Presidente FHC continuamente está com uma
tendência até carinhosa para com o Congresso. Não
é isso, Deputado? S. Exª tem tanto carinho por esta
Casa, que toda semana manda para o Congresso
quatro medidas provisórias. Já existem aqui 1.832
medidas provisórias. V. Exª, se não estou equivoca
do, nobre Deputado Adylson Motta, é um dos auto
res de projeto para regulamentar esse problema da
edição de medidas provisórias. Não vejo carinho ne
nhum nem apreço por esta Casa quando S. Ex!! quer
legislar. Parece que os 512 Deputados - excluo V.
Ex!!, mas me incluo nesses 512 - nã:> sabem, não
entendem o que é medida provisória, que tem a sua
eficácia de norma legal durante 30 dias. No 292 dia,
S. Exll reedita a medida provisória, e assim sucessi
vamente. Há medidas provisórias com cerca de 48
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nha ideologia, convicção e princípios, tal a deteriora- Ora, isso é conduta de um Poder que deve ter
ção da política hoje, quero falar sobre o Parlamento respeito pelos outros Poderes. Mas essa fase pas-
enquanto instituição. sou. Felizmente, hoje não existe mais este tipo de

Há dois tipos de governo: o forte, autoritário, e agressão por parte do Presidente, que, aliás, tem
o democrático. Para reagir contra o absolutismo, o elogiado muito o Congresso. Passamos, porém,
autoritarismo e a tirania, Montesquieu elaborou a para uma fase diametralmente oposta. Hoje, toma-
teoria dos três Poderes, segundo a qual o governo mo-nos um apêndice do Palácio do Planalto. Somos
seria dividido em Executivo, Legislativo e Judiciário, hoje - o que causa irritação em muitos que nos ou-
sendo harmônicos e independentes entre si. vem - uma espécie de quintal do Palácio do Planal-

Embora tal idéia tenha nascido no Iluminismo, to.
tendo sua expressão maior na Revolução Francesa,
foram os Estados Unidos o Primeiro país a adotar
esse modelo que o mundo ocidental passou a se
guir. O Brasil, que teve seus problemas, seus gover
nos de força e que sofreu atos de prepotência por
parte dos mesmos, optou pela idéia da democracia,
pelo ideal democrático, pela liberdade.

A Constituição de 1988 teve como sentido bá
sico consolidar o processo democrático. O lento pro
cesso de abertura, com concessões por parte dos
governos militares, culminou na Constituição, e ela
borou-se a mais democrática de todas as Constitui
ções.

A Constituição estabelece que há três Poderes
na República, que são autônomos e devem viver em
harmonia. O Legislativo é encarregado de fazer as
leis; o Judiciário, de ministrar a Justiça; e o Executi
vo, de tratar da administração pública. No momento
em que não houver respeito às incumbências e às
atribuições de cada um de seus Poderes, estaremos
deturpando a democracia.

Vejam, por exemplo, a cautela que tem o Su
premo Tribunal Federal ao julgar alguma matéria da
Câmara. Geralmente, alegam ser questão interna
corporis, e não entram no julgamento para não in
terferir na independência do Legislativo, nem abalar
a harmonia entre os dois Poderes. De nossa parte,
aceitamos e acatamos determinações do Judiciário
com as quais não concordamos, em nome da har
monia, porque é soberana a decisão do Judiciário. O
mesmo deveria ser feito com relação ao Legislativo
e ao Executivo. É a este ponto que quero chegar.

Elegemos um Presidente egresso desta Casa,
por quem tenho um grande apreço e o considero um
homem capaz e honrado. Para nossa surpressa, o
Presidente, atravessando a rua em direção ao Palá
cio, entrou numa campanha de agressão contra esta
Casa. Lembro-me de que no Parlamento mexicano
S. Ex!!. nos criticou duramente, também o fez numa
viagem aos Estados Unidos e nos chamou de irres
ponsáveis quando votamos contra o interesse do
Governo.
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edições sucessivas, o que é um absurdo. Se houver tes e que poderia ter feito a Constituição que bem
a reeleição, o Parlamento vai fechar. Não as portas, entendesse, ou seja, o PMDB brindou esta Casa
corno ocorreu em 1964, quando o sargento chegou com a figura da medida Provisória. Durante toda a
aqui e fechou a Casa. Digo fechar a Casa no sentido sua história, o PMDB contestou o decreto-lei, que
de não termos mais o trabalho de legislar. Os funcio- era um entulho autoritário. Contudo, vejo nele, pelo
nários não precisarão mais trabalhar, e os Deputa- menos, o pudor de estabelecer um limite de abran-
dos não têm realmente o que discutir e votar, porque gência e restrições à sua aplicação, ao passo que a
só vai haver edição de medidas provisórias após medida provisória é um cheque em branco.
essa reeleição. Quero também fazer um registro rá- Hoje, quando se vai a um Ministério e se alega
pido, Deputado Adylson Motta, para que V. EXª o haver a impossibilidade de se fazer tal coisa porque
examine. O Senado Federal acabou de eleger o no- as leis não o permitem, burocratas de terceira ou
bre Senador Antonio Carlos Magalhães, que é geni- quarta categoria nos dizem: "Não, mas nós vamos
tor do nosso ilustre Presidente, Luís Eduardo Maga- mandar uma medida provisória para o Congresso".
Ihães. Tenho grande admiração pela pessoa física Isto, quando não é Deputado que vai ao Palácio do
do Deputado Luís Eduardo Magalhães e tenho cer- Planalto pedir que de lá se mande uma medida pro-
teza de que S. Ex!! sente o mesmo por mim. Toda- visória, em vez de cumprimos aqui com a nossa fi-
via, tenho minhas críticas a S. Ex!! como Presidente nalidade de fazer as leis, conforme determina a
da Casa. Outro dia, num domingo, chorei ao assistir Constituição brasileira.
ao programa Fantástico, da TV Globo, apresentado Então, quero fazer um apelo a todos aqueles
pelo jornalista Pedro Bia!. Eram aproximadamente que estão assumindo postos e mandos nas duas
10 horas da noite, quando apareceu a imagem do Casas. Se já foi eleito, começo pelo Senador Anto-
Palácio da Alvorada e foi dito que o Presidente Fer- nio Carlos Magalhães. Faço um apelo aos três can-
nando Cardoso havia acabado de formular a Ordem didatos à Presidência desta Casa: ao Deputado Pris-
do Dia para terça-feira. Ou seja, o Presidente FHC co Viana, candidato de meu partido: ao Deputado
estava preparando a Ordem do Dia. Imagine V. Ex!! Wilson Campos, candidato suprapartidário, e ao De-
que, se o Deputado Michel Temer chegar a ser Pre- putado Michel Temer, candidato oficial do PMDB,
sidente, a Ordem do Dia será feita no Piantella. PFL e que tem o apoio do Governo.
Quando se encerrou a votação da reeleição, havia Quero fazer um apelo - repito - no sentido de
cerca de 250 Deputados no restaurante. Agora, o· que, antes da eleição, eles assumam o compromis-
povo de BeU Jardim e de todos os Municípios brasi- so de mudar algumas coisa dentro desta Casa, a co-
leiros morre de fome. Parabenizo V. Ex!! pela cora- meçar pelas medidas provisórias.
gem e altivez com que aborda esse tema dessa tri- Existe há quatro ou cinco anos uma proposição de

buna. regulamentação das medidas provisórias no Senado
O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço o aparte Federal. Existem dezenas de projetos e uma emenda

ao nobre Deputado Nilson Gibson por nos trazer sua constitucional de minha autoria propondo a eliminação
experiência, já que conhece corno poucos esta da rne<ida provisória do elenco de providências legislati-
Casa, convivendo aqui há mais de vinte anos, visto vas, por ser realmente uma excrescência. Eiltão, quero
que deve estar em seu quinto ou sexto mandato. que todos aqueles que são candidatos à Presidência as-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, falava eu sumam o compromisso de dar um basta a este festival
na minha preocupação com esta instituição. Ao longo de medidas provisórias que está esvaziando, terminan-
do tempo, não apenas me limitei a falar, como também do, desmoralizando o Congresso Nacional.
sempre lutei para mudar as coisas, mas, evidentemen- Sr. Presidente, não temos mais o que fazer
te, não tive a força necessária para fazê-lo. aqui. Chega a medida provisória, é nomeada uma

Na Constituinte, propus a supressão da excres- comissão, que não se reúne, a matéria vem ao ple-
cência chamada "Medida Provisória". Tanto que na nário, não existe quorum no plenário do Congresso,
Comissão de Sistematização propus uma emenda ela é reeditada, e assim sucessivamente. Isto não
supressiva no primeiro e no segundo turnos da vota- pode continuar, em nome da dignidade do Poder Le-
ção. Diga-se de passagem, o Deputado Michel Te- gislativo como instituição. Por isso, mais uma vez
mer tem-se referido ao fato e, realmente, ele foi um faço apelo àquele que venha a ganhar, inde-
aliado, que tive juntamente com meu partido e o PT. pendemente de quem seja, para que restitua a esta

Lembro que o patrocinador da medida provisó- Casa o seu poder de fazer as leis, como exclusivida-
ria foi o partido que chegou aqui com 305 Constituin- de que deve ter dentro de um regime democrático.
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Peço ao Presidente que venha a assumir elimi
nar do elenco de medidas adotadas neste plenário
essa figura tão violenta, ou, mais do que a medida
provisória, apenas de ordem interna, aquilo que se
chama ·urgência urgentíssima". Um projeto entra
nesta Casa, num dia, atropela todas as comissões,
vem um parecer preestabelecido, lido em plenário,
em detrimento de milhares ou dezenas de propostas
de Deputados que se debruçaram durante madruga
das e madrugadas para fazer um projeto semelhante
e não tiveram a sorte de ter um apadrinhamento de
um pedido de urgência urgentíssima.

Outra coisa a que precisamos pôr fim é essa
história de reuniões do Congresso Nacional: ou se
as disciplina ou se as termina. Estamos trabalhando
com um Regimento Comum de 1970, quando havia
dois partidos na Casa. Só para dar um exemplo do
absurdo contido no Regimento Interno das duas Ca
sas, a qualquer momento um Líder pode pedir a pa
lavra por vinte minutos. Como este Regimento foi
feito quando havia apenas dois partidos, o tempo to
tal representava quarenta minutos. Hoje deve haver
nas duas Casas uns quarenta Líderes, o que equiva
le a 400 ou 800 minutos, se todos usarem da prerro
gativa regimental que permite falar por vinte minu
tos.

O Congresso Nacional só se reúne para rece
ber autoridades estrangeiras, para decidir sobre o
Regimento das duas Casas e para dar posse ao
Presidente da República. Por isso, apresentei um
projeto para separar as reuniões, porque nunca vi
reunir-se para votar separadamente. No mínimo, é
uma agressão à inteligência dos Parlamentares.
Quando existe um veto para ser votado, primeiro ele
é votado em uma Casa e, depois, na outra. Por que
não votá-lo separadamente e depois enviá-lo para a
primeira Casa? Não parece mais racional? A Mesa
do Congresso Nacional precisa começar a pensar
sobre isso e a estabelecer pautas, para que as reu
niões do Congresso também sejam realizadas com
quorum. A Mesa do Congresso não é composta so
mente de Senadores, é mista, composta por Sena
dores e Deputados, e, como tal, é um colegiado. A
continuarem essas reuniões conjuntas, que, pelo
menos, essa Mesa estabeleça uma pauta de traba
lho, para que não sejamos surpreendidos com mon
tanhas de papel que não sabemos sequer de que
tratam.

Precisamos organizar aqui uma pauta de vota
ções, e precisamos de uma das coisa mais simples
que existe, mas a que há uma resistência terrível
dentro desta Casa - e aí se forma o que se conven-

cionou chamar baixo clero: o poder do Presidente da
Casa está exatamente em estabelecer o tempo das
votações. Dependendo da conveniência de um pro
jeto, ele estende para mais ou para menos o tempo
de dúração de uma votação, quando devemos ter
um painel eletrônico que automaticamente registre o
voto de cada um, sem a necessidade dessas fasti
diosas e tediosas esperas, a fim de que se chegue
ao número necessário para aprovar uma votação.

Apresentei propostas por meio de uma emenda
constitucional sobre todos os pontos que ressaltei e
não tive a sorte de ver nenhuma delas tramitando ou
merecendo, pelo menos, a seriedade que deveria ter
no seu trato.

Propus que se organizasse neste Parlamento 
e esta experiência colhi nos Estados Unidos, no Ca
pitólio, onde tive a sorte de fazer um estágio de quin
ze dias, a convite daquela Casa - um calendário de
funcionamento dos trabalhos, porque temos uma se
mana de praticamente dois dias. Vivemos pendura
dos em aviões, correndo riscos e, o que é pior, es
perando nos aeroportos e com pouco tempo para
trabalhar aqui. Parece-me mais racional dividir o
mês em dois períodos: um para o Deputado ficar em
Brasília, dedicando:se exclusivamente a sua tarefa
parlamentar. Nesse período ele não seria convidado
para qualquer compromisso no seu Estado, porque
ele seria inarredável de Brasília, pelo trabalho parla
mentar que teria de desempenhar. No outro período
seria liberado, não poderia ser chamado a Brasília,
porque estaria cumprindo compromissos na sua
base eleitoral.

Sr. Presidente, é tão simples, é tão fácil, é ra
cional, economicamente melhor para o Congresso,
porque funcionana de janeiro a dezembro e não ha
veria necessidade de convocações extraordinárias.

Então, por todas essas razões, tenho sido um
obstinado, tenho lutado e lutarei até o último dia do
meu mandato. Mesmo que seja repetitivo, vou de
fender essas idéias, porque vejo que está aí o cami
nho para darmos mais força e mais dignidade ao
CongresS<' Nacional.

No momento em que cada Deputado vier votar,
em que cada um for responsável direto pela sua de
cisão, em que não houver delegação de votos a Lí
deres, em que cumprirmos aquele mandato que o
eleitor nos deu - para agir, falar e votar no seu
nome, sem transferir essa tarefa a terceiros, através
do voto direto, mesmo que seja de um requerimento,
no painel eletrônico -, no dia em que exercermos na
plenitude a força do nosso mandato, tenho certeza
de que terminará o baixo clero no Plenário da Câma-
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ra dos Deputados, porque todos terão a mesma for- restrição de ordem pessoal tanto ao Presidente da
ça. República, Quanto ao Presidente desta Casa. Até os

Hoje nos limitamos, muitas vezes, a seguir acho preparados, homens dignos, corretos, mas
orientação das Lideranças. Dizem Que terminou o realmente isso não me impede de fazer as críticas
voto de Liderança - legalmente até acredito Que não Que devo fazer.
exista mais -, mas de fato estamos ainda atrelados Tenho pelo Presidente Luís Eduardo o maior
à decisão de meia dúzia de Deputados Que tudo de- carinho. Acho Que é um jovem talentoso, tem autori-
cidem em nome dos 513 que compõem este colegia- dade, digno, honesto, merece o meu respeito de to-
do. E é por isso Que há a ausência, o desinteresse, das as formas, mas não houve ainda - não somente
o plenário é vazio. O liderado não vem, porque sabe na atual Mesa, mas em nenhuma das Mesas - essa
Que o Líder vai falar e agir em seu nome: o Líder, vontade política de mudar as coisas aqui dentro. En-
por sua vez, diz Que faz aquilo porque o liderado não tão, neste momento, faço um apelo, e o faço numa
vem. hora Que acho apropriada. Não sei Quem vai ser o

Então, Sr. Presidente, só existe uma forma de Presidente, mas peço àquele Que vencer, junto com
Quebrar esse vício: é obrigar Que seja votado indivi- a sua Mesa, Que assuma essa tarefa de restaurar a
dualmente, no painel Que existe na bancada de cada imagém de uma Casa Que está desgastada. Não
um, desde o mais simples requerimento à mais irn- adianta Querermos negar esse fato. É urna Casa Que
portante emenda constitucional. Não há nada de está perdendo conteúdo e prestígio dia a dia, e os
magia, nem de extraordinário. Apenas falta uma coi- grandes culpados somos nós mesmos, Que demos -
sa: a vontade de fazer. claro Que o meu voto foi contrário, mas eu também

Peço àqueles Que irão assumir Que saiam da era do colegiado - instrumentos Que não devería-
retórica e Que partam para ações práticas. Que valo- mos ter dado ao Poder Executivo.
rizem esta Casa, o Parlamentar, Que dêem dignida- O primeiro passo para restaurar a dignidade
de ao Poder, para Que, ao sairmos às ruas com nos- desta Casa - e não adianta fazer outro tipo de pes-
so distintivo, sejamos respeitados e olhados com Quisa, procurando razões - é banir definitivamente
dignidade e não nos escondendo - como muitas ve- do elenco de provisões legislativas essa figura exe-
zes faz o Deputado para não ser vaiado, não ser hu- crável e execrada Que deturpou o processo legislati-
milhado, tal é o conceito Que desfruta hoje o Parla- vo: a medida provisória.
mento brasileiro, lamentavelmente. Portanto, confio na autoridade e na coragem

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arnaldo dos homens Que vão assumir o comando das duas
Faria de Sá. Casas do Parlamento brasileiro.

O Sr. Arnaldo FarIa de Sá - Nobre Deputado, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, tenho
poucas vezes nesta Legislatura tivemos oportunida- um grande amor por este Parlamento, um carinho
de de ouvir pronunciamentos como o de V. Exª, Que, pela Casa Legislativa. Na minha opinião, a coisa
mexellJo com o brio do~ nobres Parlamentares, de- mais importante Que existe num país é o Parlarnen-
monstra Que o nível a Que está sendo levado este to. Um Parlamento livre com uma imprensa livre e
Legislativo é extremamente preocupante. Nobre De- responsável são os termômetros da liberdade, o Que
putado Adylson Motta, a culpa é de nós outros, por- caracteriza o processo democrático, pelo Qual há du-
Que não soubemos, até agora, formar uma corrente zentos anos o mundo ocidental vem lutando. Quere-
d<s passoas Que tenham o mesmo princípio e nortea- mos um dia ter o mesmo orgulho Que têm os Esta-
mento de posições Que tem V. ExA Ainda que exis- dos Unidos da sua democracia e da sua Constitui-
tam poucos como V. ExA, conseguem manter acesa ção. Por que não podemos chegar lá? Temos de ini-
esta chama de fazer valer, dentro em breve, a valori- ciar esse processo, e penso Que este é um bom mo-
zação do Legislativo. Muito me honra ser compa- mento para o começo dessa caminhada.
nheiro de V. ExA desde os tempos da Constituinte, Era o Que tinha a dizer.
ser seu companheiro de bancada, e tenha certeza O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
de Que, ainda Que neste momento caiam no vazio os a palavra pela ordem.
brados de alerta Que V. ExA faz, eles serão a semente, O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - Tem
haverão de frutificar, e nós, junto de V. ExA, ainda tere- V. EXª a palavra.
mos::portunidade de ver este Legislativo fortalecido. O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Pela

O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Quero dizer, finalmentf}, Que não tenho nenhuma sabe a Casa e talvez V. Exª Que fui furtado na Câ-



O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) 
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os Senhores:
CONFÚCIO MOURA - Requerimento de infor

mações ao Ministério da Fazenda sobre investimen
tos e financiamentos, pelo Banco da Amazônia S.A.
- BASA, para o Estado de Rondônia e demais Esta
dos da Região Norte.

Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 5 03723

mara dos Deputados. O Deputado Antonio Kandir Requerimento de informações ao Ministério do
furtou um projeto de minha autoria e o levou ao Exe- Planejamento e Orçamento sobre liberação de re-
cutivo, apresentando-o como se fosse uma idéia do cursos pela Superintendência do Desenvolvimento
Executivo, idéia essa que, aliás, S. EXª nunca teve, da Amazônia - SUDAM, e pela Superintendência da
porque, se a tivesse, tê-la-ia apresentado no tempo Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, para o Esta-
em que exerceu o seu mandato de Deputado Fede- do de Rondônia e demais Estados da Região Norte.

ral. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Indicação
Diante do furto do Deputado Antonio Kandir, ao Poder Executivo de criação de delegacia da Polí-

hoje Ministro do Planejamento, apresentei um reque- cia Federal na cidade de Sorocaba, Estado de São
rimento à Mesa solicitando a abertura de um proces- Paulo.
so para a punição do referido Deputado, porque GONZAGA PATRIOTA E OUTROS _ Proposta
essa é uma das coisas que faz o desprestígio da
Casa. Conforme o orador que nos antecedeu relata- de emenda à Constituição que dispõe sobre acrésci-
va, muitas pessoas indagam: "O que faz o legislati- mo de § 7º ao art. 37.
vo?" Mas algumas das boas idéias do legislativo, ARTHUR VIRGíLIO E ARNALDO FARIA DE
como por exemplo as do vale-transporte, foram-me SÁ - Requerimento ao Presidente da Câmara dos
furtadas na época da sua implantação - o projeto Deputados de realização de sessão solene do Con-
era meu. gresso Nacional em homenagem aos 30 anos de

Furtaram o meu proieto para uso do Fundo de criação da Zona Franca de Manaus.
Garantia do Tempo de serviço para compra de em- SERAFIM VENZON - Projeto de lei que regu-
presas estatais. Vamos vender a Vale do Rio Doce, lamenta a comercialização do trigo no território na-
sem que saibamos sequer quanto ela vale, a preço cional e altera dispositivos da lei nQ8.096, de 1990,
de leilão - e provavelmente já há muitos estrangei- restringindo a importação do produto.
ros de olho naquela empresa. Entendo que os brasi- WELlNTON FAGUNDES - Projeto de lei que
leiros que têm FGTS depositado na Caixa Econômi- disrensa os aposentados, pensionistas e deficientes
ca Federal deveriam ter preferência para a compra. físicos do pagamento de passagens em transporte

Apresentei requerimento de abertura de inqué- coletivo interestadual rodoviário, ferroviário e hidro-
rito para processar o Deputado, hoje Ministro, Antô- viário e dá outras providências.
nio Kandir por furto. Tendo em vista que a Mesa Projeto de lei que concede isenção do Imposto
está encerrando seu mandato hoje e que não foi to- sobre Produtos Industrializados na aquisição de veí-
mada providência alguma a respeito, gostaria de sa- culos destinados ao transporte de passageiros, nos
ber se devo reiterar o pedido de abertura de inquéri- serviços públicos de concessão municipal e dá ou-
to contra o Deputado Antonio Kandir à nova Mesa tras providências.
ou se a atual ainda tomará providências. Requerimento de informações ao Ministério da

É esta a questão que formulo a V. Ex!! Sr. Pre- Aeronáutica sobre destinação dos recursos de que
sidente. trata a lei nQ8.399 e Portarias nQs 1.047 e n8 refe-

O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - No- rentes ao Programa Federal de Auxílio a Aeroportos
bre Deputado, vamos encaminhar a solicitação de V. - PROFAA, e aprovou o Plano Bianual de Investi-
EXª ao Presidente titular. mentos do referido programa.

VI- ORDEM DO DIA LAPROVITA VIEIRA - Projeto de lei comple-
mentar que autoriza a criação do Fundo de Resgate
Educativo e Profissionalizante de Meninos de Rua e
Carentes - REPROMER, institui os seus recursos e
dá outras providências.

ALZIRA EWERTON E JOSÉ ANíBAL - Reque
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
realização de sessão solene, dia 28 do corrente, em
comemoração aos 30 anos de criação da Zona
Franca de Manaus.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa
ções ao Ministério das Comunicações sobre os pre-
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juízos causados pela Embratel aos provedores de coso Os estatutos dessa organização não govema-
acesso e aos usuários da Internet. mental no peru indicam o apoio a pequenas e mé-

RICARDO GOMYDE - Requerimento de infor- dias empresas, a camponeses e a projetos feminis-
mações ao Ministério da Educação e do Desporto tas. Aliás, sobre esse último tema a DED apoiou di-
sobre solicitações e concessões de crédito educati- versos projetos rurais para mulheres camponesas,
vo. dirigidos pelo Centro de La Mujer Peruana Flora

Projeto de lei que altera o art. 55 da Lei n2 Tristán, a principal organização feminista no Peru e
9.394, de 1996. conhecida por seu perfil radical esquerdista. •

Projeto de lei que acrescenta dispositivos ao A diretora financeira do Movimento Tupac
art. 42 da Lei n2 9.394, de 1996. Amaru, Maria Luiza Benza, em cujo computador fo-

O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - Vai- ram encontrados registros do antigo círculo de extor-
se passar ao horário de sões e seqüestros do MTRA, trabalhou no Centro
VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES Flora Tristán, antes de fugir do Peru em 1992.

A DED apóia também o Centro de Estudos
Tem a palavra o Sr. Osmir Lima, pelo PFL. Teológicos da Amazônia - CETA, uma ONG perua-
O SR. OSMIR LIMA (PFL - AC. Sem revisão na dirigida pelo padre espanhol Joaquim Garica,

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, simpatizante do movimento separatista mexicano
está tramitando na Casa projeto de resolução de mi- EZLN (zapatistas) e defensor do separatismo ético
nha autoria que cria CPI para investigar a atuação no Peru. Várias outras ONG ambientalistas são
das chamadas Organizações Não-Governamentais igualmente financiadas pela DED, como Centro de
no País. Apoyo ai Sector Informal (CAIS).

O objetivo é conhecer a atuação dessas enti- Essa entidade, Sr. Presidente, Sf'Is e Srs. De-
dades e criar lei específica que discipline o seu fun- putados, apresenta como fontes de financiamento o
cionamento, notadamente das Organizações Não- governo alemão e o sociedade alemã em geral. No
Governamentais internacionais. Peru, como no Brasil, as ONG não são obrigadas a

Sr. Presidente, quero dar conhecimento à informar todas as suas fontes de financiamento.
Casa, principalmente aos Srs. Líderes, de como é Daí por que faço apelo às Sflls e aos Srs. De-
importante descobrirmos a verdadeira atuação des- putados, notadamente aos Líderes dos partidos polí-
sas entidades em solo brasileiro. ticos representados no Congresso Nacional, no sen-

Recebi a notícia de que uma Organização tido de. que apóiem esse projeto de resolução. Va-
Não- Governamental alemã alugou a casa que ser- mos ver como estão funcionando essas organizaçõ-
viu de base ao Movimento Tupac Amaru em Lima. es não governamentais no Brasil - que receio é
Segundo fontes do Govemo peruano, a DED, com esse? -, para poder criar uma legislação específica,
sede em Ber1im e que opera no Peru com o nome de própria, que discipline o funcionamento dessas enti-
Servício Alemán de Cooperación Social y Técnica, dades no País.
alugou a casa localizada nos fundos da residência Leio no Jornal do Brasil de hoje que a esposa
do embaixador japonês que foi utilizada pelo Movi- do Presidente da República, SrB Ruth Cardoso, criti-
mento Revolucionário Tupac Amaru como platafor- ca a lei que rege as ONG. Diz o jomal:
ma do seu ataque, em 17 de dezembro passado, du- A primeira-dama Ruth Cardoso propôs ontem,
rante recepção diplomática. durante a reunião do Conselho do Comunidade Soli-

O diretor peruano da DED e seu administrador dária, uma revisão na legislação que criou as Orga-
alemão saíram do país pouco antes da operação do nizações Não-Govemamentais (ONG). A legislação
MTRA na residência do embaixador japonês. atual, de 1933, define apenas atividades das entida-

O formulário oficial preenchido pela DED fome- des consideradas sem fins lucrativos.
ceu alguns detalhes de suas operações no Peru, Essa lei não prevê o disciplinamento das orga-
que se iniciaram em 1965. Os objetivos declarados nizaçães não-governamentais. Apenas pretende de-
da DED - e muitas dessas ONG implantadas no finir as atividades consideradas sem fins lucrativos.
Brasil também têm objetivos belíssimos - eram o en- Diz ainda a matéria que, segundo o documento
vio de voluntários alemães e outros para realizar encaminhado pela Sfll Ruth Cardoso, "é necessário
projetos sociais, proporcionar assistência técnica a definir regras "claras na distribuição dos recursos
programas urbanos e rurais dirigidos por peruanos públicos às ONG e punição para os abusos, que não
destinados aos pobres e financiar projetos específi- são coibidos".
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Como vamos puni-Ias, se não há nenhuma le- dir outra propriedade, e jamais teremos uma solução
gislação e se este Congresso não tem a menor boa- definitiva para o caso.
vontade em criá-Ia? Sr. Presidente, teço uma avaliação de informa-

Prossegue a matéria: tivos divulgados pelas emissoras de televisão e pela
O marco legal sobre o tema é confuso e obso- grande imprensa em geral. No meu modo de ver, há

leto. Não existem dados confiáveis sobre o número, um esbanjamento, um derramamento de dinheiro
volume de recursos e eficiência das ONG. "Não há público que não tem gerado efeito prático. Essas
um esforço sistemático de produção de conhecimen- campanhas de combate à AIDS não possuem qual-
to que informe sobre as vantagens comparativas de quer tipo de coordenação.
cada organização e que leve à melhoria da qualida- No momento temos uma campanha específica
de de seus serviços", aponta o documento. para a época do Carnaval. Penso que temos criar

E ainda: campanhas, é lógico. Temos de incentivar, incre-
Temos uma legislação caótica _ na realidade é mentar e aumentar o número de campanhas, mas

um equívoco, porque não temos legislação nenhuma não podem ser apenas informativas. Elas precisam
_, que foi feita para atender necessidades do mo- ser criativas e educativas, para que possam apre-
mento e nunca sofreu uma revisão. sentar resultados práticos.

É o que pede a Sr<' Ruth Cardoso. É importante Donos de emissoras de rádio e televisão, que
ganharam essas concessões, fizeram fortuna. Nãoque aconteça essa revisão.
se justifica o fato de as emissoras de rádio e televi-

Sr. Presidente, no início da nova Seção Legis- são não abrirem um espaço gratuíto para informati-
lativa, vou apresentar requerimento de urgência ur- vos relacionados à saúde pública. E também não se
gentíssima assinado por Líderes partidários. E insis- justifica o fato de o Poder Público gastar uma fortuna
to também em que os Srs. Pariamentares tenham a para veicular campanhas de interesse nacional,
sensibilidade de aprovar esse projeto de resolução como as de combater ao número de acidentes de
que cria a CPI para descortinar o funcionamento das trânsito e à AIDS, já as emissoras de TV e rádio re-
organizações não-govemamentais no Brasil, para ceberam concessão pública. Justo seria que elas re-
que amanhã não venhamos a pagar caríssimo por servassem um pequeno espaço para as grandes
essa omissão. campanhas nacionais de interesse da saúde pública,

Era o que tinha a dizer. como as de combate à AIDS.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino)- Con- Campanhas como esta de combate à AIDS

cedo a palavra ao nobre Deputado Enio Bacci, que têm de receber maior suporte, e não devem ser mo-
falará em nome de PDT, S. Exa. disporá de dez mi- mentâneas, como essa em época de Carnaval, aqui
nutos na tribuna. ou acolá, mas permanentes e educativas. Elas preci-

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão sam ser feitas sem dinheiro público. Esse dinheiro
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, público precisa ser usado na compra de medicamen-
em primeiro lugar, registro minha preocupação com tos e na assistência aos doentes. As campanhas de
o que vem acontecendo no Rio Grande do sul com rádio e televisão têm de ser gratuítas, pois o interes-
os sem-terra. O fato vem ocorrendo em todo o Bra- se maior é do País.
sil, mas não se justifica que naquele Estado não te- Sr. Presidente, é preciso que os Ministérios,
nha havido qualquer tipo de negociação com cerca que o Poder Público Federal, que o Presidente da
de 1.500 famnias que estão perambulando pela re- República avalie esta questão. Se não contarmos
gião das Missões. com o bom senso das emissoras de rádio e televi-

Tivemos a confirmação de que essas 1.500 fa- são, que se faça isso até mesmo através de lei.
mnias de agricultores sem-terra acabaram de invadir Nada impede que uma emissora de rádio ou televi-
uma fazenda no Município de Jóia, próximo a Cruz são reserve meia hora por dia, de graça, para as
Alta, a quatrocentos quilômetros de Porto Alegre. campanhas de interesse público. Isso é o mínimo
Essa fazenda possui 7 mil hectares e é de proprie- que os grandes grupos que fazem fortuna em cima
dade do Sr. Roberto Mascarenhas. da concessão pública poderiam fazer em benefício

Esperamos que o Governo do Estado do Rio do nosso povo.
Grande do Sul seja intermediário na negociação e Por outro lado, é importante que as campanhas
encontre uma forma pacífica para assentar essas fa- de conscientização sejam cada vez mais municipali-
mnias. se forem despejadas, elas irão às ruas inva- zadas. Não adianta fazer uma campanha de comba-



Dessa forma, a política governamental justifica
se plenamente, e a renúncia fiscal decorrente dos
subsídios, cumpre o importante papel de redistribuir
recursos entre setores superavitários e deficitários
da sociedade brasileira.

A implementação de medidas que protejam a
economia nacional da competição externa e, ao
mesmo tempo, auxiliem a sua capa~itação no curto
prazo é, sem sombra de dúvidas, necessária não só
para a continuidade do processo de desenvolvimen
to do País, como também para a manutenção do ní
vel de emprego na economia.

Esse é o nosso sentimento, que com certeza, é
partilhado pela maioria dos Sr~. Deputados e pela
totalidade da classe empresarial nacional.

E agora, SrDs e Srs. Deputados, chego ao pcn
to6áslcodesfa l1ii-nha intervenção. Da mesma forma
que todos esses incentivos setoriais são plenamente
justificativas do ponto de vista do País, e assim são
compreendidos e aceitos por esta Casa e pela maio
ria de nossos irmãos brasileiros, devemos forçosa
mente reconhecer a necessidade, a legalidade e a
eficácia dos incentivos de natureza regional e, mais
especificamente, daqueles concedidos pela legisla
ção da Zona Franca de Manaus.
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te à AIDS, como a do peru na televisão, achando O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - Con-
que o Brasil é o mesmo de norte a sul. As informa- cedo a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues,
ções são regionalizadas, e a campanha precisa ser pelo Bloco Parlamentar PPBlPL.
municipalizada. Precisamos dar orientação aos Se- O SR. FRANCISCO RODRIGUES (S1oco/PPB
cretários de Saúde Municipais e lhes oferecer o mí- - RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrDs
nimo de recurso, para que cada Município possa di- e Srs. Deputados, o parque industrial brasileiro tem
recionar a campanha, da melhor forma possível. apresentado notáveis progressos ao longo dos últi-

Quanto à campanha de _comb~t~ à AIQ~,_ tenho mos anos. A abertura da economia, com certeza, foi
a mais absoluta certeza de que para o cidadão co- o fàtor qUe -mais contribuiu para isso, não apenas
mum brasileiro que está em casa essa doença é porque criou uma pressão competitiva, mas, princi-
uma tragédia que está distante e nunca por perto. palmente, porque permitiu maior acesso aos empre-
Se fizermos, através de cada Município, campanhas sários da Amazônia.
direcionadas. e se_ estes di~ulgarem dados de casos A importação de bens de capital e de insumos
de AIDS, a sltuaçao será diferente. de melhor qualidade e menor custo faz parte, sem

Por exemplo: se o Município de Jóia, no Rio dúvida, desse processo de maximização da eficiên-
Grande do Sul, tivesse a audácia de fazer uma cam- cia operacional. E é por isso que o Governo incenti-
panha de combate à AIDS direcionada, mostrando va setores selecionados da economia, reduzindo as
que no Município vizinho existem inúmeros casos, alíquotas tarifárias de importação de máquinas,
que em outro existem mais dez, e assim por diante, equipamentos, componentes e insumos essenciais
o cidadão teria consciência de que essa doença não para seu funcionamento e, principalmente, para sua
contamina apenas a população do Rio de Janeiro, modernização.
das gra~des Cap~tais ou das cidades portuárias, Sem o incentivo do Govemo, SrlIs e Srs. Depu-
mas está .batendo a porta ~e ca~a um.. ,. tados, seria impossível para muitos segmentos in-

Registro que amanha .f~rel uma.s~na denuncl~, dustriais modemizarem-se e suportarem a pressão
e~ f~rma de documente oficiai ao MInistro da Prevl- competitiva no contexto de uma economia globaliza-
dencla. da.

Em Estrela, pequeno Município do Rio Grande
do Sul - com certeza não o único, mas apenas um
exemplo neste País -, há uma famnia enfrentando o
problema da AIDS: marido, esposa e um filho de 2
anos. É uma famma inteira contaminada pelo vírus
HIV. Ainda assim, a Previdência Social não lhes tem
dado amparo. Este pai tem de recorrer aos vizinhos
para conseguir 10 ou 20 reais a fim de comprar leite
para o filho, que também está com AIDS.

Não podemos admitir que a Previdência em al
guns Municípios, se negue a amparar aidéticos. O
fato de estarem contaminados pelo vírus HIV não os
impede de trabalhar. Mas vivemos num país onde a
discriminação corre solta, e o simples fato de al
guém ser portador do vírus da AIDS o impede con
s\oguir um emprego.

Levaremos esta.denúncia ao Ministro da Previ
dência, para que S. Ex!! agiiize todo esse processo,
porque a demora de trinta, sessenta ou noventa dias
para essas pessoas receberam pensão ou amparo
da Previdência poderá significar sobrevida de um ou
dois anos.

Estas pessoas estão praticamente passando
fome, até mesmo uma criança de 2 anos, por não ter
o amparo da Previdência e das autoridades do País.

Era o que tinha a dizer.
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Mas, infelizmente, isso não é o que acontece. Esse posicionamento consta de nota que será
Mesmo aqueles empresários cujos setores se bene- distribuída à imprensa para conhecimento da opinião
ficiam amplamente dos incentivos setoriais concedi- pública do nosso País.
dos pelo Governo Federal não se constrangem de Passo a lê-Ia:
vir a público posicionar-se contra os incentivos con- Nota da bancada do Partido dos Trabalhadores
cedidos na Zona Franca de Manaus. E geralmente o 1) A bancada do Partido dos Trabalhadores
fazem com base em dados errôneos ou, quem sabe, (PT) repudia a ostensiva intervenção do Poder Exe-
propositadamente distorcidos. cutivo na eleição da presidência da Mesa da Câma-

Muitos deles, inclusive, sequer conhecem a ra Federal. Depois de governar dois anos através de
Capital do Amazonas e, muito menos, possuem um medidas provisórias, anulando a autonomia do Le-
mínimo de informações que lhes permitam analisar a gislativo e de usar métodos antidemocráticos e fisio-
evolução daquela cidade e compara a situação que lógicos na aprovação da emenda da reeleição, o Go-
desfruta atualmente com a que se verificava há pou- vemo do presidente Fernando Henrique Cardoso
co mais de trinta anos, antes da implantação do dis- promove uma inaceitável intervenção nos assuntos
trito industrial. internos da Câmara. Coloca o peso e os meios do

Atualmente existem mais de 350 indústrias ins- Executivo e apoio a uma das candidaturas. À intro-
taladas no distrito industrial da Zona Franca de Ma- missão do governo no Legislativo, soma-se, no âm-
naus, na sua maioria de capital e tecnologia de mul- bito interno, a atitude autoritária e conivente da
tinacionais, que, em 1995, faturaram cerca de 12 bi- Mesa da Câmara. Nesses dois anos, o Regimento
Ihões e recolheram aos Governos Federal e Esta- Interno foi ignorado e a Casa dirigida ao sabor das
dual cerca de 2,3 bilhões, entre impostos e contribui- interpretações arbitrárias e facciosas do seu presi-
ções. Esse valor, Sr'Is e Srs. Deputados, correspon- dente, que adotou como ordem do dia a agenda ela-
de a cerca de 23% do PIS estadual. E eu lhes per- borada pelo Palácio do Planalto.
gunto: que paraíso fiscal é esse em que a receita tri- 2) A bancada federal do PT manifesta à socie-
butária chega a 23% do produto? dade sua preocupação com este crescente desres-

Caros colegas Parlamentares, devo dizer, a peito aos procedimentos democráticos, seja na rela-
bem da verdade, e por uma questão de justiça, que ção .entre Executivo e Legislativo, seja na relação
temos hoje, na Amazônia, uma liderança que tem entre maioria e minoria no Congresso.
sido capaz e competente para conter os ímpetos de 3) Nesses termos, a bancada do PT, na defesa
uma tecnocracia ultrapassada e de empresários da. autonomia do Legislativo, rejeita a candidatura
inescrupulosos do centro-sul do País, que procuram oficial à PrElsi~~nçia da Casa. Entende ainda que o
por todos os meios inibir e até destruir o processo de resgate da legitimidade do Legislativo perante a opi-
interiorização do c1esenvolvimento que graças à Su- nião pública requer uma ampla reforma interna vi-
perintendência da Zona Franca de Manaus (Sufra- sando conferir-lhe transparência e eficácia.
ma) tem mudado a fisionomia da Amazônia brasilei- Bra~íIia, 4 de fevereiro de 1997.
ra. É o Governador Amazonino Mendes este líder de Assino a nota na condição de Líder da banca-
que precisamos para unir Deputados e Senadores da do PT.
da Amazônia em defesa de uma política de investi- O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - Com
mentos e integração definitiva na Federação brasilei- a palavra o Sr. Deputado Aldo Arantes, que falará
ra. pelo PCdoB e disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Paulino) - Con- O SR. ALDO ARANTES (PCodoB - GO. Pro-
cedo a palavra, para uma Comunicação de Lideran- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
ça, ao Deputado José Machado, pelo Partido dos Srs. Deputados, utilizando-se de todos os meios de
Trabalhadores. S Ex" dispõe de cinco minutos. pressão possíveis o Governo conseguiu finalmente

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Como Lí- aprovar com 336 votos, em primeiro turno, a emen-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pre- da constitucional sobre a reeleição.
zados Sr'ls e Srs. Deputados, venho aqui na condi- Trazendo novamente à cena política o método
ção de Líder da bancada do PT transmitir a esta do Mé dando que se recebe" o Governo fez negocia-
Casa o posicionamento que a bancada acaba de to- ções com Parlamentares, ameaçou, pressionou e
mar no que diz respeito à eleição da Mesa da Câma- utilizou todo tipo de chantagem que se possa imagi-
ra dos Deputados. nar. O resultado foi que um grande número de Parla-
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mentares terminaram sendo cooptados pelo Gover- pectos. Passou a veicular uma propaganda paga
no. A Folha de S.Paulo afirmou que o Presidente da pela televisão financiada por grupos econômicos e
República autorizou os líderes e articuladores da com o suor dos trabalhadores, através da suspeita
reeleição a negociarem com os Deputados a Iibera- Força Sindical. A propaganda veiculada mentiras,
ção de verbas do Orçamento já aprovadas e cargos tais como a de que existe reeleição nos países do
no Governo. Essas moedas foram e continuam sen- Primeiro Mundo, como a Inglaterra, a França e os
do usadas. Estados Unidos. Trata-se de uma tentativa de mani-

O Banco do Brasil, por sua vez e a pedido do pulação da opinião pública, pois é sabido que na In-
Governo, divulgou uma lista de Parlamentares deve- glaterra não existe reeleição, já que lá não existe
dores que foram pressionados e chantageados a vo- Presidente. Na França, de fato existe reeleição, en-
tar em favor da reeleição. Esse tipo de comporta- tretanto, o sistema é semiparlamentarista e o Chefe
mento foi e continua sendo a marca do Palácio do do Governo é o Primeiro-Ministro, e não o Presiden-
Planalto na relação com a Câmara do Deputados e te da República. A situação dos Estados Unidos é a
o Congresso Nacional. que mais se assemelha com o do Brasil. todavia,

Outras moedas foram utilizadas, especialmente também é diferente, já que ali há maior divisão e in-
o preenchimento dos cargos públicos. Há denúncias dependência de poderes entre Executivo, Legislativo
de que Deputados estariam nomeando diretores da e Judiciário.
Telepar, no Paraná. Outra é a de que o Deputado Outro aspecto decisivo para obter esse resulta-
Newton Cardoso orientou seus liderados a votarem do foi a operação para dividir o PMDB quanto ao en-
a favor da emenda garantindo com isso a manuten- caminhamento das resoluções de sua convenção.
ção do Diretor-Geral do DNER e a promessa da no- Tendo sua convenção se posicionado contra a ree-
meação do novo Ministro dos Transportes. leição e orientado os Parlamentares a só votaram

Houve, ainda, a garantia de que o ex-Ministro após a eleição das Mesas da Câmara e do Senado,
José Eduardo Vieira permaneceria a na gestão do o Presidente FHC convocou os líderes desse parti-
Banco Bamerindus, mesmo diante das dificuldades do para, numa posição arrogante e autoritária, re-
financeiras na contabilidade dessa instituição, sufi- preendê-Ios, como se faz com crianças. Desrespei-
cientes para possibilitar uma intervenção do Banco tado a decisão da convenção e lideranças de proje-
Central. ção nacional, entre elas os ex-Presidente José Sar-

O Orçamento da União, do mesmo modo, ser- ney e o ex-Pr~sidente Itamar Franco, o Presidente
viu de grande instrumento na cooptação política. A F~mando ~ennque Cardoso desconheceu a autono-
bancada de Rondônia pediu verbas para a conclu- mia do partido.
são da BR-364. A renegociação de dívidas junto a O PMDB, com a decisão da Convenção Nacio-
bancos oficiais e o caso da compra de votos ao pre- nal, procurava manter sua identidade política e ao
ço de 240 mil reais também provocaram contunden- mesmo tempo assegurar espaços com a eleição dos
te editorial do Jornal do Brasil no dia 24 de janeiro Presidentes do Senado e da Câmara. A atitude dos
de1997.' Senadores, em particular dos Senadores íris Resen-

O resultado de toda esta ação do Governo foi o de (GO), Jáder Barbalho (PA), Ronaldo Cunha Lima
de obter uma vitória através da divisão das forças (PB) e do ex-Presidente José Sarney (AP), irritaram
que se colocavam contra a reeleição. O PMDB, profundamente o Presidente.
maior partido da Câmara, foi violentado na sua deci- Diante das dificuldades surgidas, o Governo,
são tirada em convenção nacional. Dos 98 Deputa- que já tinha estabelecido uma agenda de votação
dos do partido, 67 votaram a favor do Governo e através de seu porta-voz na Câmara, Deputado Luís
apenas trinta votaram contra a reeleição, respeitan- Eduardo, teve que mudar seus planos. Depois de
do a decisão da convenção. No PPB, apesar das tentar pressionar os Senadores, sem êxito partiu
declarações de sua principal liderança, ex-Prefeito para a demagógic& manobra da consulta popular.
Paulo Maluf, metade da bancada, 44 dos 88 Deputa- Passou a aliciar certos setores da Câmara com a
dos, seguiu o Governo. No PSB, dos dez Deputa- perspectiva da convocação de uma consulta popu-
dos, sete votaram com o Governo. No PDT, cinco. lar, plebiscito ou referendo. A manobra surtiu efeito
No PPS, um. E no PFL três Deputados votaram con- entre Deputados do PPB e do PV e outras legendas.
tra o Governo. Na verdade, para os democratas, a consulta

Para obter esse resultado, o Gove•.10 desenca- popular é um método a ser utilizado, necessaria-
deou ampla manobra política envolvendo vários as- mente, para tomar grandes decisões. Todavia, a
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prática demonstrou que o Governo, na verdade, um retrocesso. É a acentuação do caráter autoritário
queria decidir no Congresso, sem nenhum tipo de do poder político do Brasil.
consulta popular. O primeiro argumento contra a reeleição diz

Outro mecanismo utilizado pelo Presidente da respeito a nossa história política. Tal uso nunca foi
República foi a identificação dos empresários que fi- incorporado a nossa prática política. Quando se ela-
nanciaram as campanhas de determinados Deputa- borou a primeira Constituição republicana, em 1891,
dos e a orientação para que eles viessem a Brasília Rui Barbosa argumentou que não se deveria pensar
e pressionassem esses Parlamentares em favor da em reeleição no Brasil nos moldes dos Estados Uni-
reeleição. dos, isto porque, diferentemente daquele país, o

A voz, nada rouca, dos empresários se fez Brasil teve por muitos anos um sistema de governo
sentir na presença física de inúmeros deles nos cor- imperial e tal tradição deixou sérias seqüelas antide-
redores do Congresso no dia da votação. Lá estive- mocráticas na estrutura do Estado Brasileiro. A au-
ram os Srs. José Carlos Paes Mendonça (Supermer- sência da reeleição seria um mecanismo para mino-
cados Paes Mendonça e Bompreço), Manuel Dantas rar tais problemas.
(Funorte), Olavo Sétubal (Banco Itaú), Pratini de Mo- As Constituições de 1934, 1946 e 1988 defini-
raes (Copesul), José Carlos Carvalho (Fenabrave), ram o mandato de quatro anos para Presidente, sem
Luís Fernando Furlan (Grupo Sadia), entre outros a permissão da reeleição. Mesmo durante o período
pesos pesados de grande grupos econômicos nacio- da ditadura militar esta regra não foi alterada, pois
nais. Pela tática do Presidente Fernando Henrique havia a alternância dos generais no governo.
Cardoso, que reuniu antes da votação todos os Em entrevista ao jornal Sete Dias da Semana,
membros do Comitê Empresarial Permanente, esses publicado em Brasília, o ex-Ministro Paulo Brossard
empresários percorreram os gabinetes dos Srs. De- afirmou que a "reeleição é um insulto à Nação·. Na
putados e marcaram presença no Salão Verde do oportunidade lembrou que, apesar de não haver ree-
Congresso, enquanto, do outro lado, trabalhadores e leição em nível nacional, em certo período, ela era
estudantes eram impedidos de entrar nesta Casa permitida nos Estados, tendo sido necessária a reali-
por um forte esquema de segurança. Aqui os empre- zação de um movimento armado no Rio Grande do
sários passeavam livremente, lá fora os trabalhado- Sul para acabar com os abusos da reeleição, que
res e os estudantes permaneciam sob a chuva que permitiu a recondução de Borges de Medeiros, por
castigava Brasília. quatro vezes, ao Governo gaúcho.

Os financiadores de campanhas se expressa- Outro argumento contra a reeleição diz respei-
ram também pela voz de Luís Antônio Gonçalves, to à amplitude dos poderes atuais dos Chefes de
sócio-diretor do Banco Fonte Cindam, ao dizer tex- Executivo em nosso País. O Estado brasileiro tem
tualmente que "o mercado financeiro inteiro espera um caráter autoritário, com amplos poderes concen-
que a emenda seja aprovada". Na mesma linha ma- trados nas mãos do Presidente da República. São
nifestou-se Dagoberto Lima Godói, Presidente da poderes imperiais. Tem sob o seu controle as For-
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, ex- ças Armadas, nomeia e exonera Ministros e funcio-
ternando seu temor ante uma suposta ruptura de in- nários, possui as chaves do cofre do Banco Central,
vestimentos externos no País. Representantes da usurpa poderes do Legislativo, ao legislar através
Cidade de Londres, maior centro financeiro da Euro- das medidas provisórias, e exerce forte influência
pa, e do Banco Bozano Simonsen, da IBM, do Paes sobre o Judiciário. Diante dessa realidade, o cami-
Mendonça, do Banco Interatlântico, além de Joel Kom, nho para o aperfeiçoamento da democracia é a re-
Presidente da Câmara de Comércio Americana, tam- dução, e não a ampliação dos poderes do Presiden-
bém entoavam a moda da reeleição, ao mesmo tempo te da República.
em que preconizavam um futuro sombrio para o País Mas o interesse na reeleição extrapola as fron-
caso FHC não fosse perpetuado no trono. teiras nacionais. Aqui está uma das pistas para o ex-

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputados, porém, cessivo esforço do Governo em aprová-Ia. Aqui está
o mais importante de tudo isso são as razões pelas a terceira razão pela qual somos contra a tese da
quais o meu partido se manifestou e se manifesta reeleição. O Relatório do Merril Lynch, um dos maio-
contra a reeleição. res bancos de investimentos dos EUA, afirmou que

O Governo Fernando Henrique Cardoso argu- "aprovar a reeleição seria um passo significativo em
menta que a reeleição representará um avanço de- direção à consolidação da autoridade do Presidente
mocrático para o País. Na verdade, ela representa Cardoso". Este é o interesse dos grandes grupos
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econômicos. Eles pretendem aumentar a autoridade uma linha sinuosa, chamada de privatização por
e os poderes do Presidente para que FHC tenha dentro. Pretende-se vender importantes patrimônios
melhor condições de continuar solapando a sobera- da empresa, deixando-a uma holding de papel.
nia de nosso País, entregando o patrimônio público A reeleição, portanto, é um instrumento para
a preço vil e promovendo o atrofiamento da já débil dar continuidade a essa política de golpe na sobera-
democracia brasileira. nia nacional, de venda irresponsável de empresas

A quarta razão é que a reeleição de Fernando estatais estratégicas, de quebra de direitos sociais
Henrique significa a continuidade do projeto neolibe- dos trabalhadores e de restrição à democracia.
ral. Não é uma discussão que diga respeito, somen- Pode-se argumentar nos dias atuais que o
te, ao Brasil. Essa medida, pelas mesmas razões, já mandato de quatro anos é pequeno. No entanto,
foi adotada na Argentina e no Peru, onde os Presi- cabe lembrar que, na Constituinte, o mandato presi-
dentes Cartos Menem e Alberto Fujimori já sonham dencial foi ampliado para cinco anos. Todavia, dian-
com o terceiro mandato consecutivo. E, agora já se te da hipótese da eleição de Lula para a Presidência
fala também em reeleição no México e no Equador. da República em 1994, foi aprovada uma emenda

A política neoliberal de Fernando Henrique tem constitucional reduzindo novamente o mandato para
trazido graves conseqüências para o País. Os juros quatro anos, proibida a recondução.
altos têm conduzido à recessão econômica e à am- Argumenta-se que a reeleição garantiria a con-
pliação do desemprego. A taxa de desemprego, em tinuidade dos bons governos. Isto é verdade, mas,
1996, segundo o IBGE, superior a de 1992 atingido possibilitaria a manutenção dos desonestos, irres-
5,42%. Em São Paulo, segundo o Dieese, o desem- ponsáveis e incompetentes. A continuidade adminis-
prego já chegou aos 14,2%, enquanto em Goiânia trativa não se realiza apenas com a manutenção da
existem 90 mil desempregados. mesma pessoa à frente da administração. Porto Ale-

Por outro lado, a dívida pública saltou de gre, Belo Horizonte, Maceió, Curitiba, São Paulo e
R$108,486 bilhões para R$176,173 bilhões no ano Rio de Janeiro são exemplos de que é possível ter
passado, num crescimento de 62,39%. Somente contuinuidade administrativa ao mesmo tempo em
com o socorro aos bancos privados quebrados pro- que há o rodízio de pessoas no governo.
vocou uma elevação de R$24,362 bilhões na dívida Finalmente, a tese da reeleição é casuística e
pública. antiética. É inaceitável a alteração das regras do

A reeleição pretendida por Fernando Henrique jogo durante seu transcurso. E o que é mais grave é
vem sem desicompatibilização, isto é, sem afasta- que a campanha pela reeleição está sendo conduzi-
mento do cargo durante a campanha. O candidato da pela pessoa que é diretamente interessada: O
pode fazer a campanha usufruindo do poder, da má- Presidente da República.
quina, sem rédeas e sem limites. Por isso é que a reeleição é o carro-ehefe da

A situação econômica do País é tão grave que reforma política pretendida pelos defensores do neo-
o jornal Correio Braziliense de 30 de janeiro último liberalismo. A reforma política visa adequar o Estado
afirma que o déficit público virou uma bomba-relógio às necessidades do projeto neoliberal. Nestas condi-
ressaltando que em 1996 as contas externas tiveram ções, a restrição da democracia, através das chama-
um déficit de 24 bilhões de dólares. A balança co- das reformas políticas, passa a ser uma necessida-
mercial, que em dezembro de 1996 teve um déficit de da continuidade do projeto neoliberal e da elitiza-
1,7 bilhão de dólares, projeta um déficit de 8 a 10 bi- ção, ainda maior, do poder político.
Ihões de dólares para 1997. Esse quadro aponta Atílio A. Boron, escritor argentino, comentando
uma situação de crise e a saída indicada pelos gran- as conseqüências, no plano político, da política neo-
des grupos econômicos é a aceleração do programa liberal, afirma que "a refundação de uma ordem eco-
de privatizações e das reformas em andamento. Aí nômica liberal - isto é, que deixe as mãos livres às
estão incluídas a privatização da Vale do Rio Doce e frações mais dinâmicas e concentradas do capital -
da Petrobras. O Governo acena radiante com a ven- exige a constituição de uma ordem política crescen-
da da maior companhia mineradora do mundo, a temente autoritária". Aqui está o núcleo da qyestão.
Vale do Rio Doce. Mesmo as recentes descobertas Longe de ter um sentido democrático, a reforma po-
de ricas jazidas de ferro e ouro não foram suficientes lític.a pretendida pelo Governo e pelas forças que o
para demovê-Io do espírito entreguista. No caso da sustentam tem um sentido autoritário e elitista.
Petrobras, temendo as repercussões de uma medi- Evidentemente não se adota todas essas medi-
da de privatitização da empresa, o Governo adota das sem fortes resistências. No passado, para ado-



o Sr. Roberto Paulino, § 29 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes
de conceder a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz,
próximo orador inscrito, quero responder à questão
de ordem levantada pelo nobre Deputado Inocêncio
Oliveira na sessão de ontem em função da votação
de amanhã, na qual escolheremos o novo Presiden
te e os demais membros da Mesa.

Tomei conhecimento de que o Deputado José
Genoíno gostaria de levantar questão de ordem se
melhante.

O SR. JOSE GENOíNO - Entreguei à Secreta
ria- Geral da Mesa questão de ordem que formulei
sobre o mesmo assunto, em sentido contrário, em
tempo hábil, para que tivesse uma resposta ainda
nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço a V. EXª

Decisão do Presidente em questão de ordem
formulada pelos Deputados Inocêncio Oliveira, na
sessão do dia 3 de fevereiro de 1997, e José Genoí
no, na sessão de hoje.

Srs. Deputados, o Deputado Inocêncio Oliveira,
na sessão de ontem, e o Deputado José Genoíno,
na sessão de hoje, levantaram questões de ordem
concernentes a dúvidas sobre a interpretação do
dispositivo regimental que trata do quorum de elei
ção dos membros da Mesa, e esta Presidência, no
intuito de dar a maior transparência possível ao pro
cesso, oferece, neste instante, sua decisão.

Trata-se da interpretação do disposto no art. 7º
do Regimento Interno, que diz:

A eleição dos membros da Mesa far-se-á por
escrutínio secreto, exigida maioria absoluta de vo
tos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em
segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos
Deputados, observadas as seguintes exigências...
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tar projetos contrários aos interesses do povo e do uma plataforma comum que possa unificar os seto-
País, recorria-se aos golpes militares. Agora procu- res progressistas em torno de um projeto de conteú-
ra-se fazer um "ajuste político" para assegurar a im- do democrático e popular para o Brasil, que se con-
plantação da nova ordem econômica e social. Como traponha ao projeto neoliberal de Fernando Henri-
não podem revelar a verdadeira natureza das emen- que e seja alternativa à oposição conservadoras de
das propostas, falam em modernidade da economia Paulo Maluf, é uma questão fundamental para o mo-
e aperfeiçoamento do sistema político. mento. Para atingirem este objetivo urge unir, solida-

Os inspiradores das reformas políticas antide- mente, a esquerda e atrair o centro para uma com-
mocráticas vão mais longe e apontam como solução posição que apresente uma nova alternativa para
uma série de medidas que envolvem um leque muito nosso País.
amplo de questões. Pretendem alterar inúmeros dis
positivos do texto constitucional, entre os quais se
destacam a reeleição do Presidente, a redução do
número de partidos políticos, a adoção do voto distri
tal misto, o voto facultativo, a fidelidade partidária, a
adoção da cláusula de barreira, a proibição da coli
gação proporcional.

Também já se fala em colocar a pauta de dis
cussões do Congresso Nacional as demais medidas
da chamada reforma política, tendo como alvo prin
cipal a restrição do número de partidos políticos e,
em particular, golpes na representação progressista
no Congresso Nacional.

O caráter antidemocrático da reeleição foi iden
tificado também por um estudo realizado pela Oxford
Analytica, vinculada à Universidade Oxford, Inglater
ra, que reúne respeitáveis cientistas políticos. Con
clui o estudo que a reeleição nos países da América
Latina representa mais riscos que vantagens.

A Oxford Analytica destaca as seguintes con
seqüências com a adoção da reeleição:

a} os métodos de aliciamento para aprovar a
emenda da reeleição enfraqueceriam as instituições
democráticas;

b} o continuísmo reforçaria os poderes do Pre
sidente, pois não haveria a limitação temporal do
mandato;

c} as oposições poderiam radicalizar suas açõ
es políticas;

d} o aumento da corrupção para manter os gru
pos de apoio.

Estas conclusões estão documentadas em ma
téria exclusiva na revista IstoÉ de 29 de janeiro de
1997 que merece atenta leitura de todos os cidadã
os deste País, pois há perfeita harmonia dessas
conclusões com as denúncias feitas pela Oposição e
pelos demais setores comprometidos com a demo
cracia no País.

Toma-se necessário dar maior amplitude a res
posta do povo aos golpes contra suas conquistas o
plano social, econômico e político. A elaboração de



RECURSO EM QUESTÃO
DE ORDEM

Sr. Presidente,
Discordando dos termos da decisão proferida

por essa Presidência sobre a questão de ordem que

O Regimento anterior consignava exatamente
a mesma regra, requerendo, para eleição em primei
ro escrutínio, "maioria absoluta dos votos dos Depu
tados presentes" (cito literalmente o texto regimental
precedente).

Já sob a égide de novo Regimento e Presidên
cia do Deputado Ulysses Guimarães, quando dos
procedimentos para eleição da Mesa para o biênio
1991/93, o Presidente Ulysses, ao início dos traba
lhos de votação, esclareceu que seria considerada,
para eleição em primeiro escrutínio, a maioria do
quorum presente à votação, mantendo orientação
dada na eleição anterior, em 1989.

Cito textualmente a fala do Presidente Ulysses
Guimarães, a quem esta Casa deve ainda sempre
ouvir.

Vamos verificar qual é o quorum na votação,
que pode não ser o enunciado. Depois verificaremos
a metade mais um, que será a maioria relativa, e
proclamaremos os eleitos. O Regimento diz que, sa
tisfeito o quorum, será considerado eleito o candi
dato que tenha metade mais um dos votos. Se isso
não acontecer, ou seja, se ninguém conseguir a me
tade mais um dos votos, havendo quorum, far-se-á
segundo escrutínio entre os dois mais votados.
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O Regimento Interno exige, para eleição em O Sr. Deputado José Genoíno deveria, a fim de
primeiro escrutínio, a obtenção da maioria absoluta colaborar com a Casa, dar-se ao trabalho de con-
de votos, isto é, dos votos validamente computados, sultar os Anais da Câmara antes de fazer afirmaçõ-
e não o voto da maioria absoluta dos membros da es peremptórias sem base nos fatos, ainda mais
Casa. E consideram-se válidos os votos em branco, buscando imputar a esta Presidência conduta in-
descontando-se os nulos. compatível com a dignidade do cargo.

Situação diversa ocorre, por exemplo, no caso Finalmente, equivoca-se novamente S. EXª ao
do projeto de lei complementar. O Deputado José invocar o dispositivo constitucional que trata da elei-
Genoíno recorre a um falso silogismo ao fazer refe- ção do Presidente da República. O art. 76, § 2º, da
rência à menção expressa do quorum de maioria Constituição, utiliza exatamente a mesma expressão
absoluta dos membros da Casa para aprovação de do art. 7º do Regimento, no mesmo sentido.
leis complementares. A leitura correta é a de que, Diz o mencionado artigo constitucional que o
quando o texto regimental exige maioria absoluta Presidente da República é eleito, em primeiro tumo,
dos membros da Casa para deliberação, ele o faz de se obtiver "maioria absoluta de votos·. Ora, tal maio-
maneira expressa. E esta referência - dos membros ria é aferida não se considerando o universo dos
da Casa ou outra expressão que o valha - não está eleitos inscritos, mas, sim, os votos efetivamente
presente no caput do art. 7º. Ali está escrito "maioria consignados. Não há, portanto, que confundir "vo-
absoluta de votos". Ou seja, são referenciados os tos" com "eleitorado", ou, nos termos do Regimento,
votos, e não membros da Casa. "votos" com "membros da Casa".

Equivoca-se novamente o Deputado José Ge- Como se demonstrou, quando quer se referir a
noíno ao citar como exemplo de seu ponto de vista membros da Casa, o Regimento o faz de forma clara
eleições anteriores da Mesa Diretora. Pesquisa e expressa, sendo igualmente expresso quando
exaustiva feitas na eleições das mesas de 1936 até quer indicar outro critério, para aferição da delibera-
hoje denota que prevaleceu o entendimento que ora ção, como é o caso presente.
esta presidência adota. Assim, respondo às questões de ordem levan-

Assim, não é nova a regra nem sua interpreta- tadas no sentido de que, de acordo com o Regimen-
ção. to, será eleito, em primeiro escrutínio, o candidato

que obtiver a maioria absoluta dos votos computa
dos, somando-se os em branco (art. 183, § 2º) e ex
cluindo-se os nulos.

Esta é a decisão da Mesa, mais LIma vez repe
lindo os termos usados pelo Deputado José Genoí
no na sua questão de ordem, os quais considerei
ofensivos e injustos para com o Presidente da Casa.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, discordan
do da decisão proferida por V. EXª e com base nos
§§ 8º e 9º do art. 95 do Regimento Interno, recorro
para o Plenário, a fim de que este, soberanamente,
restabeleça o critério da maioria absoluta na eleição
em primeiro escrutínio para os cargos da Mesa.

Eis o requerimento, Sr. Presidente:



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Reafir
mo as palavras do Presidente a respeito dos termos
utilizados na questão de ordem. Não discordo de V.
EXª quanto ao direito de apresentá-Ia. Acho que
esse é um direito de V. Exª e do seu mandato,
mas tenho também todo o direito, como Presiden
te, de repelir os termos usados por V. Exª, pois
com eles não concordo em. gênero, número e
grau. Assim, registro meu protesto pessoal contra
a forma com que V. Exª tratou esta Presidência na
sua questão de ordem. V. Exª tem todo o direito
de fazê-lo. Respeito seu direito, do seu mandato,
que lhe foi conferido livremente pelo povo, mas
também tenho todo o direito, como Presidente e
como Deputado também eleito pelo povo, de repe
lir os termos que considerei grosseiros para com a
minha pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes
de conceder a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz,
agradeço a todos os Srs. Deputados, a todos os Srs.
funcionários da Casa, à imprensa, aos Líderes, a to
dos os segmentos da sociedade o apoio que obtive
nesses dois anos no exercício da Presidência da
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem um
terço. Como não há sessão deliberativa hoje, a vota
ção se procederá na sessão de amanhã, antes do
início da votação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre De
putado Luís Eduardo, acompanhei, desde o final do
ano passado, em sucessivas questões de ordem,
este assunto da eleição da Mesa. Formulei duas
questões de ordem a V. Exª sobre a convocação da
sessão preparatória.

O Regimento Interno e a Constituição, assim
como são ambíguos e dão procedência à decisão de
V. EXª, dão procedência e legitimidade à minha
questão de ordem. Por isso, respeitosa e democrati
camente, não aceito os termos com os quais V. EXª
se refere à minha questão de ordem.

Posso, como Deputado, fazer avaliação na for
mulação de questão de ordem, de acordo com o
meu mandato parlamentar. E fiz essas consideraçõ
es, nobre Deputado Luís Eduardo, Presidente da
Câmara dos Deputados, com profundo respeito, mas
profunda divergência em relação a várias questões

Fevereiro de 1997 nJÁRIoDAcÂMARADOSDEPUTADOS Quarta-feira5 03733

apresentei, com fundamento nos §§ 8º e 9º do art. de ordem, que, no meu modo de entender, foram in-
95 do Regimento Interno, recorro para o augusto terpretadas, à luz do Regimento Interno, de maneira
Plenário, a fim de que este, soberanamente, resta- inteiramente desfavorável à minoria, da qual orgu-
beleça o critério da maioria absoluta da composição Iho~mente faço parte.
da Casa para eleição em primeiro escrutínio dos Portanto, quero registrar, de maneira respeito-
candidatos aos cargos da Mesa. sa, que não aceito o julgamento de V. EXª em rela-

Na oportunidade, requeiro, também, com o ção à minha questão de ordem e muito menos a re-
apoiamento necessário, que os doutos Pares deci- comendação em relação às atas sobre formulação
dam, de imediato, sobre a concessão de efeito sus- de questão de ordem, porque a matéria é polêmica.
pensivo ao recurso. A Assessoria fez um estudo, e qualquer Deputado

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. - de bom senso sabe que essa dúvida deveria ser
Deputado José Genoíno. suscitada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acolho. Apresentei, na minha questão de ordem, nobre
Vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de Deputado Luís Eduardo, uma questão política: como
Redação. vamos eleger a Presidência da Câmara? Pela pri-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, es- meira vez há três candidatos, e trata-se de uma dis-
tou recorrendo para o Plenário, com efeito suspensi- puta acirrada. Poderíamos ler o Regimento Interno
vo, com base nos §§ 8º e 9º do art. 95 do Regimento de maneira mais generosa, para que a disputa pela
Interno. Presidência da Câmara produza um candidato com

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. EXª grau de legitimidade de representação. Digo isso na
tem que ter como base um terço de apoio. minha questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Então, solicito o Felizmente, o Plenário vai poder decidir, no
apoio de um terço dos presentes no plenário. (Pau- voto, se quer a eleição para a Presidência da Câma-
sa.) ra por maioria absoluta ou por maioria simples. Es

tou consciente da minha questão de ordem e assu
mo integralmente os argumentos valorativos da
mesma.
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Foram anos, sem dúvida alguma, de grande tuação e Oposição contribuíram para que o Paria-
movimentação e produção legislativa. Isso não se mento saísse engrandecido. Tenho certeza de que
deve ao Presidente ou à Mesa Diretora, mas exclusi- nós a cada dia marcharemos mais para buscar o re-
vamente aos Srs. Deputados, que tiveram um com- conhecimento da sociedade ao duro trabalho dos
parecimento recorde em todo esse período, inclusive Pariamentares.
nas convocações extraordinárias. Emendamos a Certamente, falo neste instante também como
Constituição do Brasil. Aprovamos uma série de um Presidente que não foi o mais generoso na ques-
emendas constitucionais e projetos de lei comple- tão dos salários dos Deputados. Tenho certeza e
mentar, bem como legislação ordinária. Nunca tive- compreensão disso. Deixo a Presidência talvez não
mos realmente um comparecimento tão maciço e tão quendo, por não ter conseguido melhorar salá-
tantas votações nominais. Isso demonstra que o Ple- rios e verbas de gabinete, mas com a consciência
nário colaborou de forma decisiva com a Mesa Dire- do dever cumprido, porque saio respeitado por V.
tora e, de forma particular, com o seu Presidente. EXªs. (Palmas). Isso, para mim, é o mais importante,

Saio satisfeito, pois durante o meu período na ou seja, merecer o respeito dos meus colegas. E
Presidência modificamos a ordem econômica da qu~ro, a partir de amanhã, continuar esta agradável
Constituição, mas, ao mesmo tempo, nunca se vota- convivência que é a vida no Parlamento, esperando
ram tantas matérias em defesa dos direitos do cida-: que o meu sucessor para ter êxitos ainda maiores
dão. Em relação à reforma agrária, que era um tabu, do que aqueles que pude obter. Muito obrigado, Srs.
votamos o rito sumário e outras matérias de relevan- Deputados. (Palmas.)
te importância para o setor. Enfim, não me cabe O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
agora enumerar nossos trabalhos, porque todos os a palavra como Líder do Governo, para uma Comu-
Srs. Deputados sabem - e bem o sabem - o quanto nicação de Liderança.
produzimos durante o período em que tive a honra O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
de exercer a Presidência da Câmara dos Deputa- EXª a palavra.
dos. O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Como Líder.

Esta é a última sessão ordinária que presido. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s. e
Amanhã, a partir das 10h, estaremos reunidos para Srs. Deputados, neste momento, uso da palavra
escolher o novo Presidente, bem como a Mesa Dire- como Líder do Governo para registrar que V. Exª,
tora da Câmara dos Deputados. Não poderia deixar, como Presidente desta Casa, tratou realmente das
neste instante, mesmo de forma singela, de agrade- coisas do País acima dos interesses partidários e in-
cer aos funcionários da Casa a compreensão que ti- dividuais. Tenho certeza, e posso dar o meu teste-
veram para com o Presidente, certamente não o munho como Líder do Govemo, de que todos os
mais generoso na questão dos reajustes salariais. projetos de interesse do País foram tratados por V.
Certamente não o mais generoso, mas mesmo as- Ex!!, pela Casa, pelos Líderes aliados e até pela
sim obtive a compreensão e sobretudo a competên- Oposição com o maior respeito, em busca do melhor
cia de todo o funciomilismo da Câmara dos Deputa- texto e dos melhores argumentos para que pudésse-
dos, aos quais quero agradecer na pessoa do Dire- mos fazer leis boas para o País.
tor-Geral, Sr. Adelmar Sabino, e na deste exemplo Sr. Presidente, registro momentos a maneira
de cidadão que é o Dr. Mozart Paiva, Secretário-Ge- competente, leal e isenta com que V. EXª presidiu
ral da Mesa. (Palmas.) esta Casa. Tenho certeza de que como Pariamentar,

Quero agradecer a toda a imprensa brasileira a não somente em âmbito federal, mas também em
compreensão, inclusive porque também não fui o âmbito estadual, V. ExIl, sempre honrou não só as
mais pródigo em conceder entrevistas - certamente posições e os cargos de chefia, como também os de
não fui -, e os jomalistas, que tanto prezo, têm quei- Presidente da Câmara e da Assembléia Legislativa
xas justas a respeito do silêncio excessivo da Presi- da Bahia. Como Deputado, como companheiro e até
dência. como oposição, V. Ex!! soube tratar os interesses po-

Quero agradecer aos Srs. Deputados, aos Srs. líticos e democráticos do País acima dos interp~~'1:;

Líderes, ao Deputado Benito Gama, Líder do Gover- pessoais e individuais.
no, aos Srs. Líderes dos partidos da base de susten- Por isso, neste momento, quero dar o testemu-
tação do Governo e aos Líderes da Oposição a for- nho, pelo Govemo, de que V. ExIl tratou, ao longo
ma respeitosa, séria e correta com que todos cum- dos últimos dois anos, as propostas de emenda à
priram seus deveres nesses últimos dois anos. Si- Constituição e os projetos de leis ordinárias e com-
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plementares de interesse da sociedade com a maior É evidente que não seria irresponsável de cre-
isenção, o maior brilhantismo e a maior competên- ditar isso tão-somente à Mesa da Casa. Acho que
cia. há uma série de fatores que nos autorizam a enten-

Sr. Presidente, desejo a V. E)(-l felicidades ao der que o Parlamento brasileiro precisa de transfor-
longo de sua vida pessoal e que continue exercendo mações, de mudanças, para recuperar a credibilida-
sua vida pública com competência; brilho e êxito, de e a confiança do povo deste País. Nesse sentido,
como vem fazendo até hoje. não posso compartilhar uma avaliação ufanista da

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade- gestão que V. Exa. encerra neste momento. Mas
ço as suas palavras, nobre Deputado Benito Gama. quero desejar-lhe boa sorte e expressar minha sin-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ'-"Sr. Presi- cera opinião de que poderíamos, seguramente, se ti
véssemos estabelecido aqui uma relação de maior

dente, peço a palavra pela ordem. autonomia e independência, deixar esta Casa hoje
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. com muito mais credibilidade pública. Entretanto, Sr.

Exa. a palavra. Presidente, é preciso que compreendamos a neces-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB- sidade e a importância de convivermos com as dife-

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- renças nesta Casa, e para tanto o respeito mútuo é
sidente, no encerramento dos trabalhos conduzidos fundamental.
por V. Exa., faço questão de fazer este registro, até Minha avaliação é política, crítica, porque reco-
porque por muitas vezes, tive posições contrárias e nheço que nós temos muito a andar, principalmente
sempre fui respeitado por V. Exa. na relação de maioria e minoria, no respeito ao Re-

Sei que V. Exa., no momento da alteração do gimento - eu, um Parlamentar de primeiro mandato,
Regimento, especificamente na alteração relativa ao em vários momentos, senti-me pisado, para não di-
DVS, buscava efetivamente dar uma resposta a este zer outra palavra - frente a uma série de iniciativas
Parlamentar, que, seguindo do Regimento, deu-lhe que foram tomadas nesta Casa.
algumas dores de cabeça. Na verdade, todas as ve- Mas a História haverá de nos julgar, e espero
zes em que pleiteei algo, a Presidência sempre deu que continuemos mantendo uma relação política fra-
um despacho imediato, quase sempre·· aleflôenôo terna, respeitosã;com cada qual no seu canto para
aos pleitos. E ainda que tenhamos divergências polí- cumprir o seu papel dentro de um país democrático.
ticas de encaminhamento de várias matérias, queria O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É o que
registrar que, desde a época da Constituinte, tive o desejo, Deputado Femando Ferro, pois, sem dúvida
prazer e a oportunidade de conviver neste plenário alguma, o respeito mútuo existe e a História haverá
com V. Exa. Quero, neste momento, cumprimentá-lo de julgar o papel de cada um de nós.
pelo trabalho ao longo desses dois anos e efetiva- O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
mente agradecer a atenção que sempre me deu, a palavra pela ordem.
embora, evidentemente, não fosse toda aquela que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
eu queria - eu entendo. Quero, portanto, registrar e Exa. a palavra, Deputado Robson Tuma.
cumprimentar o trabalho de V. Exa. à frente desta O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL-SP. Pela
Casa.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito nestas últimas horas em que V. Exa. preside esta

obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. Casa, que nesses dois anos soube conduzir com
O SR. FERNANDO FERRO -"o-Sr. Presideote, respeito e dignidade, às palavras de V. Exa., de que

peço a palavra pela ordem. sai respeitado pelos colegas, eu acrescentaria: sai
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. respeitado pelos colegas, que passaram a ser mais

Exa. a palavra. respeitados pela sociedade brasileira, graças à ad-
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi- ministração de V. Exa. e à forma como conduziu

são do orador.) - Sr. Presidente, no encerramento nossa Casa, a Câmara dos Deputados, deixando-
do comando de V. Exa. nesta Casa, gostaria de re- nos mais orgulhosos de dizer que somos Deputa-
gistrar, em primeiro lugar, o respeito pessoal por V. dos.
Exa., mas também não posso perder a oportunidade Mais do que isso, Sr. Presidente, deu a mim,
para reconhecer que esta Casa vive um dos mo- pessoalmente, o prazer de ver constar no meu currí-
mentos de mais baixo crédito perante a sociedade culo político o privilégio de ter feito parte da Mesa
brasileira. que V. Exa. tão bem presidiu.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Eu lhe O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
agradeço, Deputado Robson Tuma, e, como já re- Exa. a palavra.
gistrei uma vez, mas agora o faço na presença de O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PPB-TO. Pela
dois ilustres companheiros da Mesa - Deputado Ro- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
naldo Perim e Deputado João Henrique, agradeço nome da bancada do PPB do Tocantins, reconhece-
também à Mesa Diretora por todo o suporte, todo o mos o nível da administração pelo tempo em que V.
apoio incondicional que recebi dela durante esse pe- Exa. dirigiu esta Casa, com probidade, moralidade e,
ríodo. acima de tudo, levando-a à altura de cada um de

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi- nós, que representamos as nossas regiões. Já esta-
dente, peço a palavra pela ordem. mos com saudade da sua pessoa, ao mesmo tempo

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. em que decla~~mos que sua admini~tração foi das
Exa. a palavra. melhores que Ja passaram por esta Camara dos De

putados.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. A b d d 0- d T t' d. - o anca a a unlao o ocan Ins, em nome e

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Preslden- S E S G d d E t d dos o co
t b - • f' OI °do C· . xa., o r. ovema or o s a o, e cm
e, sa emos que ~ao e a~1 presl Ir uma. amara Deputados do partido, deseja a V. Exa. muita felici-
Federal como a eXistente hOJe em nosso Pais. dade e afirma que a Câmara dos Deputados sentiu-

Portanto, em nome do PTB e em nome dos se orgulhosa pelo trabalho profícuo que imprimiu du-
Deputados que militam nesta Casa na área da agri- rante estes dois anos.
cultura, parabenizam~s.V,. Exa. pelo magnífico tra- O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Muito
balho que fez na Presldencla desta Casa. obrigado, Deputado Oswaldo Reis.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA - Sr.
a palavra pela ordem. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa. a palavra. Exa. a palavra.

O SR. MICHEL TEMER ( BLOCO/PMDB-SP. O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA (PFL-
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
te, quero também fazer uma homenagem a V. Exa. sidente, em nome da Vice-Liderança do PFL e do
e aos membros da Mesa, em nome do Bloco meu próprio, quero deixar consignada a demonstra-
PMDB/PDS/PSUPSC. Acho que V. Exa., Sr. Presi- ção do meu apreço a V. Exa. Registro também mi-
dente, é um homem de coragem, e a coragem é fun- nha confiança em V. Exa. e o enalteço pela lhaneza
damental na atividade política. É também um ho- de trato e pela forma firme e segura, às vezes até
mem determinado, um homem de posições e, reco- mal humorada, frente aos confrontos havidos quan-
nhecidamente, um homem de palavra, que cumpre do dirigiu esta Casa. Realmente, para todos nós, V.
compromissos. Todos nós sabemos como é funda- Exa. foi modelo, um exemplo de conduta cavalhei-
mental para a atividade pública o cumprimento de resca, acima de tudo, cumprido o Regimento dentro
compromissos. de alto padrão.

V. Exa. deixa esta Casa com o aplauso popu- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obriga-
lar, e até pode, se me permite dizer, em face de uma do Hugo Rodrigues da Cunha.
ou outra informação que corre pela Casa, ter-se O SR. FERNANDO RIVAS CARLI- Sr. Presi-
equivocado num ou outro momento, o que revela dente, peço a palavra pela ordem.
que V. Exa. é humano, porque os humanos são falí- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
veis, e não infalíveis. Mas a infalibilidade de V. Exa. Exa. a palavra.
está exatamente na ci~cunstância de que cumpriu, O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (PDT-PR.
ao lado odo~ companheiros da ~esa, o papel q~e ? Pela ordem. Sem revisão do orador) _ Sr. Presiden-
povo atnbul a est~ Casa, ou seja, o p~pel da dlgnl: te, em nome do PDT, no momento em que V. Exa.
dade. V. Ex~. sal com a cabeça ergUida porque e encerra seu trabalho como Presidente da Casa, que-
um homem digno. ro felicitá-lo pelo trabalho desenvolvido nos últimos

Esta, portanto, a homenagem do nosso PMDB. dois anos. Divergimos em muitos assuntos, mas a
O SR. OSWALDO REIS - Sr. Presidente, divergência é salutar para a democracia. Por diver-

peço a palavra pela ordem. sas vezes divergimos também na condução dos tra-



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.
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balhos, mas nem por isso poderia o PDT deixar de Mas uma coisa que me faz admirar V. Exa., Sr.
parabenizá-lo e dizer que somos sabedores da mis- Presidente, é que, durante esses dois anos não tive-
são árdua que é presidir esta Casa. mos sequer um trem da alegria, nada que viesse a

Desejamos a V. Exa. toda a sorte e felicidade. denegrir a imagem de V. Exa. ou desta Casa, o que
A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente, faria com que eu, como Parlamentar, andando pelo

peço a palavra pela ordem. meu Estado, São Paulo, tivesse de dar explicações
sobre má administração ou sobre trens da alegria

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V. aqui criados.
Exa. a palavra.

Dirigiu V. Exa. esta Çasa com brilhantismo.
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA. Confesso ainda - não encontro unanimidade nesta

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- Casa _ que admiro V. Exa. e parabenizo-o pelo Pre-
dente, foi uma grande satisfação, em meu primeiro sidente que foi, pela sua honradez e pela sua capa-
mandato, tê-lo como Presidente desta Casa. cidade.

Na Bahia somos oposição. Confesso que, num Desejo, Deputado Luís Eduardo - V. Exa. sabe
primeiro momento, fiquei um tanto preocupada com que sou eu evangélico - que Deus o abençoe e que
o fato de ser o Presidente da Casa da Oposição, em sua nova caminhada continue tendo o mesmo
mas depois senti-me profundamente tranqüila. Con- sucesso que teve até o dia de hoje. Lembro que o
versei com V. Exa. todas as vezes em que isso se Deputado Michel Temer fez questão de realçar um
fez necessário. aspecto que fez com que V. Exa. conquistasse esta

Gostaria de dizer que V. Exa. sempre demons- Casa: V. Exa. tem palavra e cumpre o que combina
trou que vivemos numa democracia. Quantos aqui com seus companheiros.
elogiaram a passagem de V. Exa. pela Presidência Parabéns e, mais uma vez Deus o abençoe.
desta Casa. É lógico que um partido teria algumas Era o que eu tinha a dizer.
críticas a fazer a V. Exa., mas quero dizer que, no
papel de Presidente da Casa, sabe perfeitamente O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço
que é justo que o PT seja esse: o de obstrução. a palavra pela ordem.
Mesmo assim, V. Exa. soube orientar esta Casa de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
modo conveniente para o desenvolvimento da nossa EXª a palavra.
Pátria. O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Pela or-

V. Exa. está de parabéns. Nós, como baianos, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sentimo-nos honrados de vê-lo brilhando nesta como um dos representantes do chamado baixo cle-
Casa. V. Exa. É um baiano que brilhou, não alguém ro, gostaria de cumprimentá-lo pela direção dos tra-
que faz oposição a mim. balhos nesses últimos dois anos. Tenho certeza de

Era o que tinha a dizer. que V. Exª deixa hoje a Presidência com orgulho e
sentimento de dever cumprido. E orgulho maior por-

O SR. CARLOS APOLINÁRIO - Sr. Presiden- que tenho a impressão de que é a primeira vez na
te, peço a palavra pela ordem. História da República que o pai dirige o Senado Fe-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. deral e o filho, a Câmara dos Deputados. Esse fato
Exa. a palavra. também vai para o Guiness.

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (Bloco/PMDB- Deixo meus cumprimentos a V. EXª tendo a
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- certeza de que de ser convocado para novas missõ-
sidente, não creio que a avaliação do trabalho de- es, pois provou, na Presidência da Câmara, que é
senvolvido pelo da Câmara deva ser feita levando- capaz de executá-Ias a contento.
se em conta apenas o que ganha os Deputados ou Parabéns e felicidades, Sr. Presidente.
os funcionários. No meu entender, essa avaliação O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Muito
deve ser feita levando-se em conta dois aspectos obrigado, Deputado Pedro Hanry. Agradeço de cora-
que considero positivos em V. Exa. Um deles foi a
grande produtividade que tivemos durante dois ção.
anos, nos quais votamos importantes projetos que
mudarão a vida do povo brasileiro a médio e a longo
prazos, e que foram conduzidos por V. Exa. com se
gurança.



O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) ...; Sr. Presiden
te, a pedido de nosso Líder, falarei em nome da ban
cada do PSDB, que está reunida neste momento.

Aproveito a oportunidade para também falar
em meu nome, prestando um depoimento a V. Exª
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. realmente o prazer de suceder e que, sem dúvida,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- pertence aos melhores quadros desta Casa e da po-
te, um dos mais experientes homens públicos deste lítica nacional. .
País, de tradicional escola de Minas Gerais de fazer O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
política, Vice-Líder de nosso partido, o ilustre Depu- peço a palavra pela ordem.
tado Hugo Rodrigues da Cunha, já manifestou a po- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
sição de nosso partido. Mas, como eu amigo particu- EXª a palavra.
lar, seu admirador - acompanho seus passos desde O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PMDB _
quando tive o privilégio de substituí-lo na liderança SP. Pela ordem. Sem revisão do orador. - Sr. Presi-
do Partido da Frente Liberal e, ao mesmo tempo, dente nesses dois anos, um momento extremamen-
tive a honra de ser substituído na Presidência de~ta te diffcil, quando as reformas necessárias passaram
Casa por V. Ex!! -, não poderia faltar nesta hora. E a a ser, de fato, uma exigência para o futuro deste
palavra de um amigo, mas sobretudo, de um homem País, V. EXª, na Presidência da Casa, soube levá-Ias
que amou e ama esta instituição, um homem que com equilíbrio, Muitas delas não se concretizaram
nunca ocupou outro cargo senão o de Deputa?o Fe- porque ainda necessitam de um amadurecimento
deral, em Brasília, no sexto mandato consecutivo. perante a própria sociedade brasileira. Em outras re-

Poderia dizer algumas palavras a V. Exª que formas, avançamos decisivamente, abrindo caminho
colocou o interesse maior da Instituição e ~o País para um futuro promissor para este País.
acima de qualquer outro. O Parlamentar hOJe pode Passou V. EXª a ter o nome inscrito na História
orgulhar-se de ir a qualquer setor público do País brasileira como o homem que soube conduzir, em
que não ocorre o risco de ouvir dizer que o Poder um momento difícil, este Congresso Nacional, que
Legislativ~ naci?nal não cum~re o seu dever para representa todas as correntes da sociedade, com
com o Pais, deixando de realizar as grandes refor- toda a sua complexidade e com todas as suas con-
mas de que necessitamos. tradições.

Segundo, V. EXª foi o grande condutor da refor- Sr. Presidente, V. EXª me surprendeu. Quando
ma do País. o vi eleito, não o conhecia. É um homem novo, ape-

Muitas vezes, Sr. Presidente, no calor dos de- sar de estar há um bom tempo na vida política, V.
bates, atuou de maneira até um pouco fort~,. força EXª me surpreendeu pela sua firmeza, lealdade e,
essa necessária para que apressasse e agilizasse principalmente, disposição, o que é importante para
as votações das matérias, não porque V. EXª gosta- o Congresso Nacional, de levar as reformas adiante,
ria de ser o elemento ôntico que fez as reformas, considerando os interesses do País e ouvindo o
mas para que a Casa pudesse orgulhar-se por ter povo brasileiro.
adaptado o Brasil a essa nova realidade.. Espero que o próximo Presidente possa fazê-lo

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, gostana de da mesma forma como V. EXª fez até agora. Meus
dizer que o Partido da Frente Liberal orgulhar-se de parabéns, Presidente.
V. EXª Aproveito a oportunidade para deselhar-Ihe, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Muito
em sua nova missão que vem pela frente e em ou- obrigado Deputado Alberto Goldman. Minha admira-
tras .em futuro bem próxi~o, que possa realmente ção por V. EXª é de muito tempo. Suas palavras ge-
continuar com es:e ~ntuslasmo, co~.essa força de nerosas muito me sensibilizam. Certamente acredito
trabalho, com~etencla e coragem CIVlca em defesa no Plenário e nas reformas, e irei ajudar a implantá-
dos sagrados Interesses do seu Estado e do nosso I

as.País.
Meu caro amigo Luís Eduardo Magalhães, nes

te instante de despedida, já é a última sessão que V.
EXª preside, visto que amanhã será a eleição para o
novo Presidente da Câmara, permita-me que o trate
assim. De todo o coração, receba V. EXª o meu
abraço fraterno. E tenho a certeza de que juntos ain
da p-restaremos muito serviços ao glorioso Estado
da Bahia, ao Nordeste e ao nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Muito
obrigado, meu Líder Inocêncio Oliveira, a quem tive
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há alguns anos - e ainda não era Deputado, mas Plano Real, da estabilização da economia e de to-
Vereador em São Paulo - perguntei ao então Sena- dos os projetos de quebra de monopólios. Foram
dor Mário Covas, hoje Governador, numa conversa mudanças que vieram para melhorar este País. Ago-
a respeito de Brasília, como era o Luís Eduardo. Eu ra, nos últimos dois anos, como Presidente desta
já ouvira falar de V. Ex'! Não o conhecia pessoal- Casa, com mão firme e serena, conduziu os desti-
mente, só por intermédio de notícias de jornal. S. nos desta Casa e os interesses maiores do País.
Ex'! respondeu-me: ·Olha, o Luís Eduardo é um qua- O povo brasileiro, com a expectativa de dias
dro da política, uma pessoa da maior integridade, da melhores, consegue hoje, com a ação benéfica do
maior correção no trato político e com muito futuro Plano Real, ter melhores condições de vida. Isso se
pela frente". deve à sustentação que é dada por esta Casa, em

Vim para Brasília e tive a felicidade de conviver consonância com os mais legítimos interesses do
com V. Ex'! nesse período intenso de transformaçõ- povo brasileiro, que são as mudanças e as transfor-
es por que o País está passando. Sem dúvida, nes- mações de que este País precisa e forma adotadas
se processo, as palavras do então Senador foram ao longo dos últimos dois anos.
confirmadas pelo desempenho de V. Ex'! Não posso Alguns senões ocorrem, mas há 99% de acer-
deixar de dar meu testemunho no sentido de que V. tos na condução dos destinos desta Casa. V. Ex'!
EXª foi uma figura decisiva nesses dois anos para o sabe que sou um critico e tenho uma ponderação
processo de transformações que o Congresso Na- muito exata do momento pelo qual o Brasil passa.
cional e o Governo estão promovendo no País. Se Sei da importância fundamental da Presidência as-
isso é resultado de um conjunto de líderes, de um sumida e exercida em plenitude por V. Ex'!
conjunto de Deputados que tem consciência dos de-
safio apresentados par ao País, sem dúvida. V. Ex'! Parabéns! Que Deus o abençoe na continuida-
foi o condutor desse processo na Presidência da Câ- de de seus trabalhos como Parlamentar, repre-
mara. sentando o glorioso Estado da Bahia.

O País deve muito a V. Ex'! pela forma como Era o que tinha a dizer.
conduziu o diálogo para a votação das reformas. Em O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
cada episódio delicado, difícil, apesar da pouca ida- obrigado, Deputado Luiz Carlos Hauly, meu amigo e
de, V. Ex'! sempre teve um palavra de prudência e companheiro de longa data.
muito cuidado na condução do processo de votação, O SR. ELISEU PADILHA - Sr. Presidente,
na definição dos momentos mais adequados para a peço a palavra pela ordem.
deliberação das diferentes matérias. Nós, Deputa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
dos, e o País lhe devemos isso.

Ex'! a palavra.
Tenho certeza de seu futuro; de posições de

maior relevo a ocupar neste País. V. Ex'! é, se meu O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB - RS.
permite a repetição, um quadro da política brasileira. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
O País muito terá a esperar. te, o Líder do meu partido, Deputado Michel Temer,

Eram as palavras que gostaria de deixar em expresosu o sentimento da nossa bancada em rela-
nome do PSDB, manifestando nosso respeito e ad- ção à sua pessoa e ao trabalho desempenhado de
miração pelo seu trabalho. forma magnífica por V. Ex'! na Presidência desta

Casa.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-

ço ao meu amigo, Deputado Arnaldo Madeira. Cabe a mim o dever de,neste momento, regis-
O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presiden- trar apenas dois fatos. Primeiro pese ser jovem, V.

te, peço a palavra pela ordem. Ex'! mostrou que a sabedoria nem sempre se encon-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. tra apenas nas pessoas maduras. Vi-o, no exercício

Ex'! a palavra. da Presidência, tomando providências que, a cada
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB _ PRo momento, comprovavam essa sabedoria.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Esta Casa possui 513 Líderes. Ninguém vem
te, neste momento em que V. Ex'! se despede da para cá sem ter atrás de si um contingente muito
Presidência desta Casa, não poderia deixar de usar grande de pessoas que o admiram e I) admitem
da palavra para relembrar os últimos quatro anos - como Iider.
V. Ex'! era Líder do PFL, e eu, Vice-Líder do Gover- Portanto, para presidir os trabalhos desta Casa
no nesta Casa -, quadro foi iniciado o processo do é preciso haver determinação, firmeza e compromis-
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so com o objetivo maior do Legislativo, o que detec- Nessa época, percorremos alguns Estados da
tei em V. EXª Federação brasileira. Na maioria das vezes em parti-

Na minha visão, V. EXª tem uma qualidade fun- dos diferentes, tivemos grandes divergências políti-
damental em um homem público: fidelidade à sua cas e ideológicas. Entretanto, o mais importante é
palavra. Durante o tempo em que estou aqui, em to- que essas divergências fazia parte das peças colate-
dos os momentos e em todas as circunstâncias vi rais. O fundamental é que tínhamos grandes conver-
presente seu compromisso como sua palavra. Não gências naquilo que era fundamental, ou seja, em
há bem maior para um homem público. Seu sucesso nossos idéias na procura apaixonada para a cons-
é decorrência natural dos dois princípiois que anun- trução de um novo tempo, no qual descortinávamos
ciei. Quero rogar a Deus que lhe guarde para sem- o futuro de um grande país com o qual sonhávamos.
pre com essa qualidades, que são, pensando nos Fomos nos encontrar aqui, na Câmara dos De-
gregos antigos, o começo da virtude. putados. Continuamos vozes e ideologias divergen-

O SR. MOISES LIPNIK - Sr. Presidente, peço tes, mas não posso deixar de reconhecer em V. Ex"
a palavra pela ordem. uma revelação política dos tempos modernos. Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. posso deixar de reconhecer em V. EXª o homem de
EXª a palavra. coragem cívica, de fé, de esperança e de altos senti-

O SR. MOISES L1PNIK (PTB - RR. Pela or- mentos democráticos.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não Como Líder do seu partido e como Presidente
poderia deixar de registrar uma pequena história de que hoje termina o mandato na Câmara dos Deputa-
quando o conheci, no início do mandato, quando lhe dos, V. EXª foi uma revelação, uma coragem sem te-
fui apresentado pelo saudoso Deputado Roberto mor de contrariar as vozes divergentes.
Cardoso Alves. Eu perguntava: "Mas quem é esse Demonstrou V. EXª realmente uma potenciali-
Luís Eduardo?" S. EXª falava: HÉ um rapaz de futuro, dade de estadista a presidir a Câmara dos Deputa-
um homem de palavra e eu gosto muito dete; gosta- dos, que abriga 513 Líderes. Com cultura, inteligên-
ria que você votasse nele". Não me decepcionei, cia e paciência, V. EXª soube contornar as situações
porque durante esses dois anos aprendi a gostar de mais difíceis ocorridas neste Plenário, não demons-
V. Ex" e soube que é uma pessoa firme. O que pode trado, acima de tudo, qualquer ressentimento pelas
fazer, V. EXª faz mesmo, sustenta aquilo que diz. contundentes propostas apresentadas e divergên-
Essa é a qualidade mais importante em um homem. cias havidas nos contraditórios. Revelou V. EXª, de

Em nome do PTB, como Vice-Líder, e também fato, a vocação pública para servir ao nosso povo e
no da bancada do meu Estado, Roraima, desejo a esta Nação.
cumprimentar V. ex- que sempre conduziu esta Neste momento em que termina o exercício do
Casa <com tranqüilidade e equilíbrio. seu mandato, reafirmou que este País precisa de

Aproveito, ainda, para felicitar V. EXª pela vitó- homens como V. EXª, homens públicos que, na di-
ria esmagadora do nosso querido Antônio Car10s vergência das idéias e nos contraditórios, possam,
Magalhães, seu pai. juntos, na hora fundamental, promover a construção

Parabénsl Quero continuar acompahando suas do templo de que precisamos.
trilh:.ll.s. Quem não tem memória esquece o passado e

O Sft GENÉSIO BERNARDINO - Sr. Presi- deixa de construir o futuro. Mas esta Casa tem me-
dente, pB-çO a palavra pela ordem. mória e, no decorrer dos tempos, não haveremos de

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. esquecer que um dia nesta Casa esteve um o jovem
Ex" a palavra. Presidente, de nome Luís Eduardo Magalhães, que

O SR. GENÉSIO BERNARDINO (BlocolPMDB marcou indelevelmente esta instituição com a cons-
_ MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Ilustre ciência de poder, não com a consciência de autorita-
Presidente Luís Eduardo Magalhães, em nossa car- rismo. E, se houver algum mm julgamento contradi-
reira vivemos grandes momentos. Em minha modes- tório, tenho certeza de que no tribunal da História V.
ta vida pública, considero um grande momento o EXª será glorificado.
tempo não muito distante em que tive a ventura de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-
conhecer um jovem político da Bahia. V. EXª presidia ço ao meu querido amigo e companheiro, Deputado
a Assembléia Legislativa da Bahia, enquanto eu pre- Genésio Bernardino, as generosas palavras para
sidia a do Estado de Minas Gerais. com este Presidente.



Creio que meu partido já lhe prestou homena
gens. Agora, presto as minhas, pessoalmente. Trago
uma longa vida pública. Como seu eminente pai, fui
Governador. Estive no Palácio Ondina quantas ve
zes! E lá via o jovem que é hoje o Presidente, quem
sabe?, amanhã ocupará um cargo maior neste País
que tanto precisa de gente seria como V. ExI!

Meus cumprimentos, Luís Eduardo, e um gran
de abraço.
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O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden- mens determinados e, acima de tudo, corajosos, ho-
te, peço a palavra pela ordem. mens que possam elevar a política brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
ExI a palavra. obrigado, meu querido amigo, Deputado Francisco

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PSDB - SP. Rodrigues.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a
te, quer aqui dar um testemunho sobre alguma quali- palavra pela ordem.
dades de V. ExD Costumo dizer que o homem deve-
ria ter quarenta anos de experiência e vinte de idade O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
cronológica, pois assim teria a experiênci.a de um EXª a palavra.
homem bem vivido e a garra e a força de um jovem. O SR. JOSÉ BORBA (PTB - PRo Pela ordem.
Isso é muito difícil de conseguir, mas V. Ex!! conse- Sem revisão do orador.) - Meu caro Presidente, De-
gue reunir as duas virtudes: a garra de um jovem e a putado Luís Eduardo, quando aqui cheguei, tive a
experiência de um homem bem vivido. oportunidade de conhecê-lo como um dos pares

Tem V. ExB mais uma qualidade extremamente desta Casa que assumia a condução deste Parla-
importante: saber ouvir. E presto aqui meu testemu- mento. Devo afirmar que, como um dos repre-
nho, a propósito do que ocorreu neste plenário sentantes do meu Estado, muito pude aprender com
quando se apreciava uma lei que reduzia de 10 para V. EXª, tornando-me seu sempre admirador, pela
2% a multa para o consumidor que estivesse inadim- sua detenninação, pulso firme e pela sua lealdade.
plente. Naquela ocasião, teve V. ExI a sensibilidade Com essas qualidades que lhe são peculiares,
de ouvir que, por um lado, aquela multa era impor- tenho certeza de que V. ExA será o nosso sempre
tante numa economia estável, mas que, por outro, Presidente e ainda terá pela frente muitas outras
era injusto obrigar o consumidor inadimplente a pa- atribuições que este País há de lhe confiar.
gar 10, um percentual absurdo. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito

Foram essas qualidades, Sr. Presidente, soma- obrigado, meu querido amigo, Deputado José Borba.
das à lealdade de V. Ex!! para com os Deputados,
como companheiro, o que me fizeram estimá-lo e O SR. ALBERTO SILVA - Sr. Presidente,
admirá-lo. Parabéns! peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
obrigado, Deputado Celso Russomanno. EXª a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi- O SR. ALBERTO SILVA (BlocoIPMDB - PI.
dente, peço a palavra ela ordem pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Meu caro

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Presidente, acho que nos conhecemos há muito
Ex!! a palavra. tempo. Creio ser o mais antigo nesta Casa - pelo

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PPB que sei, não há aqui quem c~ja mais idoso do que
_ RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Meu eu -, mas minha mente anda aí pelos 35, quarenta
caro Presidente Luís Eduardo Magalhães, com V. anos. E é exatamente por esta razão que, de lá do
ExI, que sempre considerei uma esfinge, enigmáti- fundo deste plenário, acompanhei essa administra-
co, por vezes misterioso, quanta coisa aprendi! Mui- ção de quinhentos companheiros, com a presença
tas vezes, na dureza das decisões, muitas vezes in- de V. Ex!! aí, nesta cadeira: sério, educado, capaz de
compreendido pelos companheiros, V. ExI estava conduzir uma Casa de tanta gente e de tantas ten-

dências.
querendo elevar o nome desta Casa. Nesses seis
anos de mandato, pude conviver com quatro Presi
dentes, e sem querer desmerecer os outros, quero
registrar que V. Ex!! foi o que melhor se houve nesse
cargo, o que mais elevou o nome desta Casa e terá,
com certeza, a gratidão e a lembrança desta Câma
ra e o respeito do País.

Esperamos vê-lo Governador da Bahia e, pos
teriormente, quem sabe? Alcançando cargos bem
maiores na República, porque o País precisa de ho-
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, meu querido amigo, ex-Governador Alber
to Silva.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
meu depoimento será singular. Falarei em nome do
povo de Minas, já que estive ausente desta Casa
nessas duas sessões legislativas da atual Legislatu
ra. Mas tenho de registrar que V. EXª fortaleceu a
imagem do Legislativo. Podemos hoje ver este Po
der como um instrumento de mudança, sem dúvida,
graças ao mérito, à atuação enérgica, segura, sobre
tudo sincera e correta de V. EXª, como estamos ten
do oportunidade de ouvir nestes diversos depoimen
tos.

E digo mais: também como filho de político,
sinto-me gratificado nesta honrosa companhia, por
que teve V. EXª responsabilidade ainda maior: não
apenas a de honrar o nome da família, mas também
e sobretudo de honrar o nome da Bahia.

Além da seriedade, da energia e dos pecados
veniais que cometeu e confessou com muita modés
tia nesta despedida final, V. EXª tem a virtude da vi
são futura, a visão de um Brasil novo, o Brasil que
temos de mudar, por onde vamos caminhar nas lon
gas alamedas abertas pelo Presidente Fernando
Henrique. Tem V. EXª essa visão, e eu, que estive
fora desta Casa, posso dizer, com tranqüilidade, que
sua semente foi lançada em solo fértil.

O futuro Presidente, juntamente com os Depu
tados desta Legislatura, vai pegar a bandeira, a se
mente que V. EXª lançou. Vamos irrigá-Ia e transfor
má-Ia numa frondosa árvore que há de dar os frutos
que toda a sociedade brasileira espera e tem certe
za de que alcançará com a força e o altruísmo do
Poder Legislativo desta nossa gloriosa Nação.

Parabéns! Muitas felicidades! Que V. EXª conti
nue ajudando nosso Brasil e nossa querida Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muno
obrigado, meu querido amigo, Deputado Israel Pi
nheiro Filho.

A SRA. LíDIA QUINAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

A SRA. LíDIA QUINAN (BlocoIPMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-

dente, não sei se posso falar em nome de toda a
bancada feminina desta Casa, mas certamente es
tou falando em nome da bancada do PMDB, que
tem recebido de V. EXª, durante esses dois anos,
todo o carinho, todo o respeito e toda atenção.

Quando ouvimos sua voz forte, determinada,
convocando-nos a comparecer ao plenário para vo
tar, temos a certeza de que, além de cumprir nosso
dever, vamos ajudar este País a caminhar. E para
que o Brasil cresça e prossiga no seu processo de
desenvolvimento, precisamos de líderes realmente
determinados, sobretudo atentos aos interesses do
País, como V. EXª

Então, em nome da bancada feminina do
PMDB, desejo deixar registrado nosso reconheci
mento pelo seu trabalho. Aprendemos muito com V.
EXª nesses dois anos. Além de todos os predicados
que já foram ditos sobre V. EXª, queremos ressaltar
o seu carinho, o seu amor, a sua atenção para com
a bancada feminina desta Casa.

Que Deus o abençoe no seu caminho e que
haja sempre uma luz por onde quer que ande.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, minha querida amiga, Deputada Lídia Qui
nano

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX§ a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Blo
colPMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Líder já falou em nome de
minha bancada. Outros ilustres Parlamentares pee
medebistas também já o fizeram. Peço permissão a

.. V. EXª para um registro pessoal.

Quero, nesta última tarde que V. EXª dirige os
trabalhos da Câmara, expressar-lhe minha gratidão
pelo estímulo, pelo bons conselhos, pela amizade.
Gostaria também de dizer-lhe que esta gratidão não
é só do cidadão Aloysio Nunes Ferreira, mas do De
putado que sempre sonhou em chegar a esta Casa,
que é o grande palco das decisões e dos debates
nacionais. Ao aqui chegar, tive o privilégio de traba
lhar sob a condução de V. EXª

Hoje, estas paredes ainda guardam o eco dos
embates que aqui tivemos sob sua Presidência. Em
todos os momentos, V. EXª soube compreender que
a majestade deste Poder se faz no entrechoque das
opiniões que aqui se manifestam. Em todos os mo
mentos decisivos, V. EXª deu curso a essa manifes
tação do pluralismo, do qual esta Casa é feita.



Fevereiro de 1997 DIÁPJO DA C.\MARAOOS DEPUTADOS Q:.:.:rr+..a-feíra 5 03743

V. Exª soube ser o condutor, o impulsionador O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço
do processo legislativo. Eu tive a felicidade de parti- a palavra pela ordem.
cipar dos trabalhos de uma Casa em movimento, an- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
dando para frente, conduzida por V. EXª e sintoniza- do a palavra pela ordem ao Deputado José Aldemir.
da com os mais altos interesses do povo brasileiro. O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB.

Meus parabéns pelo trabalho, pelas provas que Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
V. EXª enfrentou com sucesso. Tenho certeza de te, não poderia deixar de manifestar o reconheci-
que V. EXª sai da Presidência da Câmara dos Depu- mento pela forma como V. EXª, durante esses dois
tados consagrado como um dos grandes nomes da anos, conduziu esta Casa e os seus pares, com
política nacional. grandeza, com espírito público, com determinação,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito com decisão. Parece-me até peculiar do caráter do
obrigado, meu querido amigo Deputado Aloysio Fer- homem nordestino.
reira, que com muito brilho também presidiu a Co- Além de todas essas qualificações, de todas
missão de Constituição e Justiça e de Redação du- essas características proclamadas por todos os Par-
rante esta Sessão Legislativa. lamentares, por todos os colegas, quero aqui fazer

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. um registro de uma manifestação pessoal que en-
Presidente, peço a palavra pela ordem. contrei em V. EXª Pessoalmente, descobri em V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. o sentimento de solidariedade para com seus pares.
EXª a palavra. E digo isso porque a recebi de V. EXª no instante em

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo- que dela necessitava.
co/PMDB - RN. Pela ordem. Sem revisão do ora- Era o que tinha a dizer.
dor.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o nos- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Agrade-
so Líder, Deputado Michel Temer, já falou muito ço ao querido amigo, Deputado José Aldemir.
bem, em nome da bancada do PMDB, com muita fi-
delidade, a respeito do nosso sentimento e do nosso O SR. DAVI ALVES SILVA - Sr. Presidente,
respeito por V. Ex:: No entanto, gostaria de particula- peço a palavra pela ordem.
rizar essa homenagem a V. EXª, em nome da ban- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
cada federal do PMDB do meu Estado, felicitando-o EXª a palavra.
pela maneira altiva, leal, honesta e competente O SR. DAVI ALVES SILVA (Bloco/PPB - MA.
como conduziu a Presidência da Câmara dos Depu- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
tados. te, não poderia deixar de registrar aqui o sentimento

Sou um Parlamentar com sete mandatos nesta daqueles que me mandaram para esta Casa. No
Casa. Vivi aqui muitas frustrações, muitos dissabo- momento difícil em que o Maranhão precisou de V.
res e algumas alegrias. Posso testemunhar que es- EXª, pudemos contar com sua ajuda, que foi decisiva
tes dois anos talvez tenham sido o tempo mais vivo, em alguns assuntos, principalmente quando o Mara-
mais vibrante, mais atuante deste Poder Legislativo, nhão necessitava de um poder forte.
desta nossa Casa, certamente de mais vitórias que Sr. Presidente, sua simplicidade e determina-
frustrações, de mais alegrias que dissabores. Esse ção fizeram com que os Parlamentares desta Casa
tempo mais recente que vivemos, Sr. Presidente, pudessem reconhecer em V. EXª a grandeza de um
essa travessia que faz com que cheguemos aqui homem. Se Deus quiser, V. EXª prosseguirá na vida
com uma auto-estima parlamentar resgatada, com o pública e continuará, ao lado dos seus amigos, sen-
orgulho do trabalho e do dever cumprido, tem muito do o homem forte, simples e decidido que tem sido.
da marca do seu talento e da sua competência. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Agrade-

Esta é a homenagem sincera do Rio Grande ço ao prezado amigo, Deputado Davi Alves Silva.
do Norte, que aqui represento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Meu O SR. FELIX MENDONÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.querido amigo, Deputado Henrique Eduardo Alves,

meus sinceros agradecimentos. Tenho certeza de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
que V. ExIl, como Deputado experiente, sempre con- EXª a palavra.
tribuiu, de forma profunda para o engrandecimento O SR. FELIX MENDONÇA (PTB - BA. Pela or-
desta Casa. Muito obrigado, de coração, pelas suas demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
generosas palavras. com alegria no coração que assisto a meus nobres
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pares, de forma quase unânime, aplaudirem V. Ex!! Sr. Presidente, neste momento não podíamos
pelo que realizou no exercício do seu mandato. esquecer da sua determinação e firmeza na condu-

Acompanho-o desde criança, como fraternal ção desta Casa e s6 temos a agradecer-lhe por tudo
amigo do Senador Antonio Carlos Magalhães. Vi que V. Ex!! fez nesta Casa, mais ainda por ter eleva-
como moldou seu caráter, no exercício permanente do o nome do.Congresso Nacional e do P: 'érk da
do destemor, como pessoa humana, quando firmava Câmara dos Deputados.
suas posições, como Presidente da Assembléia Le- O SR~.PRESIDENTE (Luís Eduardo) - .~luito

gislativa e Deputado Estadual, quando de lá saiu obrigado, pep,utado Robério Araújo.
consagrado por seus pares. O SR. RUBEM MEDINA - Sr. Presidente, peço

Como Deputado pela Bahia, V. Ex!! orgulha a a palavrap~!a ordem.
terra de Rui. Aquela terra querida tem em V. Ex!! o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
exemplo de como as coisas boas deste País devem Ex!! a palavra.
ser feitas. E mais: o destemor de V. Ex!! no exercício O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pela or-
permanente da coragem. Destacou-se V. EXª na As- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
sembléia Legislativa, quando sempre se opunha verdade, sua emoção é a nossa.
àquelas idéias que não favoreciam ao Brasil, mas Estamos nesta Casa há oito mandatos, e, mui-
que todos eram unânimes em afirmar que naquele tas vezes, isso é motivo de brincadeira entre n6s.
instante deveriam ser adotadas. Na Constituinte, V. Emociona-me profundamente este momento.
Ex!! tomou uma posição inigualável.

. Já fomos conduzidos por muitos Presidentes,
A alegria que temos no coração ao vê-lo aqui mas V. Ex!! orgulha esta Casa como poucos, no pas-

hoje é como se disséssemos que V. Ex!! é a pr6pria sado. É uma grande honra sermos presididos pelo
Bahia, que quer um Brasil moderno, avançado, que amigo, parceiro e companheiro Deputado Luís
se coloca na posição do Primeiro Mundo, um Brasil Eduardo, que sempre honrou esta Casa. Hoje pode-
da coragem e, sobretudo, daqueles que querem - mos. voltar a dizer com orgulho que somos Deputa-
permita-me a emoção - um Brasil dos nossos so- dos Federais. Pelo seu trabalho, determinação e
nhos e dos sonhos dos nossos filhos. V. Ex'! expres- amizade aos seus companheiros, por tudo que V.
sa a juventude, mas também o futuro deste País e é Ex'! fez por esta Casa e pelo País, o nosso muito ob-
o presente nesta hora. rigado. Estaremos juntos, se Deus quiser, em novas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito caminhadas.
obrigado, meu querido amigo Felix Mendonça, pela O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-
sua generosidade para com esse seu velho amigo. ço ao meu querido e fraterno amigo, Deputado Ru-

O SR~ ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente, bem Medina.
peço a palavra pela ordem. O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. palavra pela ordem.
EXª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PPB - RR. Ex!! a palavra.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
te, neste momento, gostaria de me congratular com ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex'! e destacar um ponto fundamental: n6s, Parla- nosso Líder Michel Temer já fez o registro em nome
mentares brasileiros, não nos podemos esquecer de da nossa bancada, mas também quero fazer o meu
que o nosso Brasil mudou. Felizmente, mudou para registro pessoal.
melhor. O exemplo disto é a alta credibilidade do Aprendi com V. EXª, pois é o meu primeiro
Presidente Fernando Henrique Cardoso que hoje mandato. Quero parabenizá-lo pela influência de V.
desponta. Ex!! nesta Casa junto aos colegas. O que mais me

É preciso também ressaltar que o Presidente chamou a atenção - porque gosto das pessoas de-
Fernando Henrique Cardoso deve muito a esta Casa terminadas - é que V. EXª, em nenhum momento,
pelo destaque obtido. Temos de frisar que foi graças deixou a desejar. Todos sabíamos, antecipadamen-
à Casa, ao Plenário do Congresso Nacional que ti- te, gostando ou não, sendo a favor ou contra, a posi-
vemos as medidas necessárias ao sucesso, fazendo ção de V. Ex,ª sua firmeza, sua coerência. Sempre
com que o Presidente Fernando Henrique Cardoso sentimos o carinho que V. EXª sempre dispensou a
surgisse como a maior liderança no Brasil. n6s, Parlamentares. .
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Quero fazer o meu registro e dizer que já esta
mos começando a sentir saudades - não muitas,
porque V. ExA continuará conosco, em Brasflia - e
haveremos de reconhecê-Io s6 agora, como no futu
ro. Sempre nos sentimos envaidecidos em tê-lo
como Presidente desta Casa. Parabéns e continue
assim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obriga
do, meu grande amigo, querido Deputado Edinho
Bez.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputado
Luís Eduardo Magalhães, nosso Presidente, como
companheira do PMDB, do Líder Michel Temer, gos
taria de, neste momento, como voz feminina e minei
ra, trazer nossa palavra de apreço e de respeito ao
seu trabalho e ao seu desempenho nestes dois
anos.

Quando aqui cheguei, também como Deputada
de primeiro mandato, muito pouco conhecia da sua
pessoa. Sabia que vinha do lindo Estado da Bahia,
era filho de uma grande liderança nacional, era um
homem jovem, inteligente, que já havia estado nesta
Casa anteriormente, mas não podia imaginar os
seus traços de personalidade, a sua força de cará
ter, o seu domínio sobre este Plenário. Todos sabe
mos que exercer a Presidência desta casa é tarefa
nada fácil. Aqui não é o pátio de uma escola e muito
menos o de um quartel do Exército. Há homens e
mulheres, eleitos com milhares de votos, que vêm
de seus Estados para representar o seu povo, a sua
gente, os seus partidos e as suas idéias. Na demo
cracia, é necessário harmonizar o convívio, mas é
necessária também a liderança, é necessário pulso
forte e saber conduzir os trabalhos, a fim de que se
jam produtivos e eficientes. E V. Ex&, nos dois anos
à frente da direção da Câmara Federal, exerceu
esse trabalho de fonna muita digna, séria e aprecia
da por todos n6s.

No momento em que deixa a Presidência da
Mesa da Câmara - mas não esta Casa, porque con
tinuará exercendo sua liderança neste plenário, no
seu partido e também entre n6s -, desejamos a V.
ExA muito sucesso.

Sabemos que grandes desafios ainda o espe
ram e, como liderança emergente, jovem e forte des
te País, terá muito o que fazer por todos os brasilei
ros.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço à minha querida amiga, Deputada Maria Elvira,
as generosas palavras.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex- a palavra.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Deputados, quando dei meu voto ao
atual Presidente para que liderasse esta Casa, não
tinha a menor dúvida de que haveria de conduzi-Ia
com o brilho que lhe é peculiar, com finneza, hones
tidade, sinceridade e com os mais altos prop6sitos
de engrandecê-Ia. Hoje estou aqui para proclamar
isso.

Quero agradecer pessoalmente a V. ExA, Sr.
Presidente, a deferência com que sempre me tratou.
Além disso, registro o importante trabalhado realiza
do por V. Ex- na direção dos trabalhos desta Casa.

A Câmara dos Deputados é constituída por
mais de quinhentos Parlamentares, de muitos parti
dos, até em demasia, dizem alguns, entre os quais
me incluo. Apesar disso, V. Ex& soube conduzir esta
Casa, pennitindo que o debate necessário e esclare
cedor se realizasse, de uma forma que não parali
sasse a Casa nem a tomasse improdutiva perante a
sociedade. V. Ex& soube vencer essa tarefa com
muita galhardia e empenho, respeitando as mino
rias, o diálogo e divergências, respeitando a exposi
ção das idéias. V. ExB soube fazer o barco avançar,
rasgando os horizontes, construindo novos institutos
jurídicos para que o País possa adaptar-se à nova
realidade.

Por isso, quero felicitá-lo. V. Ex- certamente
sabe que nem sempre conseguiu ver as árvores,
mas tenho a certeza de que nunca lhe faltou a visão
da floresta. A floresta, no meu modo de entender, é
o futuro do Brasil. A Câmara, sob a lúcida Presidên
cia de V. Ex- e com o apoio da maioria, em quase
todos os momentos soube trilhar o caminho do de
senvolvimento, da modemização, da refonna, para
abrir novas clareiras, novos horizontes na constru
ção de uma Pátria mais justa e modema.

Creio que neste período o Congresso, apesar
de todas as dificuldades, não faltou ao País, e V. Ex&
tem uma grande parte neste trabalho realizado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço ao meu grande amigo, Deputado Nelson Marche
zan, sempre querido também Presidente da Casa.



03746 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

O SR. ARMANDO ABíLIO - Sr. Presidente, rei sempre seu eleitor efetivo, seu eleitor afetivo, o
peço a palavra pela ordem. seu amigo permanente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Trago do Prefeito de Recife - sabedor de que
Ex!! a palavra. hoje diria algumas palavras a V. Ex!! - um abraço.

O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB. Os votos da Bahia e de Pernambuco estão à dispo-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- sição de V. Ex!! para quaisquer que sejam os seus
te, ouvi com atenção a fala de todos os nossos com- projetos.
panheiros, quando teceram palavras elogiosas a sua O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obriga-
séria, transparente e determinada administração. do, meu amigo, Deputado José Múcio Monteiro, que

Neste momento quero falar não só em meu muito me honra com sua amizade pessoal.
nome, mas também em nome do Governador de O SR. ROBERTO BRANT - Sr. Presidente,
meu Estado, Sr. José Maranhão. S. Ex!! me pediu peço a palavra pela ordem.
para dizer-lhe que o Governo da Paraíba não só '0 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
admira, mas também o respeita e aplaude a admi- Ex" a palavra.
nistração de V. Ex!! à frente do Poder Legislativo. O SR. ROBERTO BRANT (PSDB - MG. Pela

Deixo registradas minhas congratulações e ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
meus parabéns. sem dúvida alguma, da vasta obra já realizada nes-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Agrade- ses dois anos pelo Governo Fernan.d? ~~nrique ~ar-
ço ao querido amigo Armando Abílio. ~oso, uma grande parte de:,e-se a IniCiativas legisla-

O' •C O MO TE O . tlvas aprovadas por esta Camara dos Deputados.
d O SR. J ~E MU: rd N IR - Sr. Presl- Se retirássemos do Governo a soma de mu-
ente, peço a pa avra pe a o ~m. danças constitucionais que realizamos ou leis regu-

O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Tem V. lamentadoras de modernização do Estado, certa-
Ex" a palavra. mente o balanço, até o momento, do Governo seria

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE. muito mais pobre do que se ostenta hoje. Isso, sem
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- dúvida, deve-se à consciência política renovada des-
te, há seis anos cheguei à Câmara dos Deputados e ta Casa, mas deve-se também à enérgica ação de
hoje, diferentemente dos companheiros que me an- V. ExB que, respeitando os trâmites regimentais, per-
tec~deram, despeço-me desta Casa. Hoje é meu úl- mitindo que a Oposição se exprimisse na mais am-
timo dia neste Parlamento, de onde levo uma ex- pia liberdade, garantiu que as maiorias expressas-
traordinária lição de igualdade. Esta é Casa de sem sua vontade. Quantas vezes vi a Câmara dos
iguais, onde uns brilham mais, outros menos, mas Deputados paralisada pela anbigüidade, pela vacila-
todos têm pesos iguais. É aqui que exercitamos a ção e pela indecisão da Mesa Diretora. Foi assim,
democracia em seu princípio básico, já que todos por exemplo, durante os trabalhos da revisão consti-
somos iguais. Saiba que sou seu admirador. As ho- tucional, em que a vontade popular clamava pela re-
ras que V. Ex" se privou do convívio com sua famí- forma do Estado, pela revisão das instituições eco-
lia, com seus amigos são amainadas pela consciên- nômicas do País, mas a falta de uma Mesa que pu-
cia tranqüila de que ajudou a construir um Brasil di- desse canalizar a vontade da maioria e permitir que
ferente. Nós, hoje, enxergamos onde queremos che- ela se expressasse fez com que esse velho sonho
gar, mas foi dolorosa essa construção. Essa avenida de modernização fosse adiado por alguns anos.
foi estreita no princípio, há seis anos, e V. EXª aju- Quero fazer outro registro. Refiro-me à austeri-
dou a construí-Ia e a pavimentá-Ia. dade, à contenção, à severidade com que V. ExB se

Todos que me antecederam na tribuna falaram portou durante todo esse tempo. Agora que estamos
da sua firmeza, dos seus pontos de vista, que todos no limiar de uma eleição é que vemos a largueza
conheciam. E quero me associar a todos na admira- com que os candidatos se abrem aos favores pre-
ção pela forma como conduziu esta Casa. Para mui- tendidos pela Casa, por Parlamentares, por funcio-
tos, no início, V. ExB era apenas o filho de um políti- nários, por vários segmentos corporativos que gravi-
co famoso. Com competência, construiu e constrói tam em torno do Legislativo. Sei avaliar o quanto foi
sua própria biografia com personalidade, sabendo o penoso, o quanto foi duro para V. Ex" fechar-se a to-
que quer e aonde quer chegar. Hoje sou um grande das essas pressões que iam na contramão do que
admirador de V. EXª e tenho certeza de que sabe desejava a sociedade e do caminho que o Estado
onde quer chegar. Em qualquer lugar que esteja, se- devia seguir. Por isso, esteja certo de que sua Presi-
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dência será por muito tempo lembrada por tudo que teve oportunidade de dizer que, no início de suas ati-
fez, mas será lembrada por muito mais tempo por vidades neste Parlamento, V. Exª era conhecido
tudo que V. EXª não deixou que se fizesse. como o filho do Senador, ou Governador, Antonio

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito Carlos Magalhães. Logo se tomou conhecido como
obrigado, meu querido amigo Roberto Brant, pelas o Deputado Luís Eduardo Magalhães. E o Governa-
generosas palavras. dor Covas dizia ainda ter certeza de que em pouco

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a tempo o Senador será conhecido como o pai do Luís
palavra pela ordem. Eduardo Magalhães, ou melhor, Luís Eduardo é figu-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ra que vai adquirindo, dentro da família, uma centra-
EXª a palavra. Iidade política que não se restringe ao Parlamento,

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB _ SP. Pela or- mas amplia-se para os horizontes do nosso País.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs Um parceiro contemporâneo. Não é do meu partido,
e Srs. Deputados, os iluministas franceses desenvol- mas compartilhei com ele amplamente, ao longo
veram uma teoria sobre o regard, o olhar, o modo destes dois anos, a contemporaneidade do seu pen-
como se olha. Podemos olhar a administração de sarnento político, da sua postura, da sua lealdade e
Luís Eduardo Magalhães, como Presidente da Câ- da profunda parceria que entendeu que tinha de fa-
mara, de diversos modos. Podemos olhar sob a óti- zer com o Executivo, e fez, com o nosso consenti-
ca de um Presidente presente, ativo, decidido e ao mento majoritário. Não há nada de insubmissão nis-
mesmo tempo aberto, receptivo. Nunca vi sua porta sO. Nada que comprometa a autonomia desta Casa.
fechada: sempre aberta. Até o critiquei uma vez por Pelo contrário. Há um sentido profundo de que o
isso, pois era difícil uma conversa privativa, como às Brasil finalmente rompe suas amarras e, nesse rom-
vezes é necessário entre um Líder e o Presidente da pimento de amarras, Presidente Luís Eduardo, V.
Casa. É exatamente o contrário do que dizem al- EXª ajudou muito e puxou muitas cordas.
guns adversários desta Presidência. Parabéns. Vamos festejar e desejar que nosso

Acho que o momento não é o daquela soleni- próximo Presidente, Deputado Michel Temer, tenha,
dade de quem se despede de um companheiro que na linha iniciada por V. EXª, esse descortino e essa
estimamos muito. É um momento de satisfação por capacidade de servir ao Brasil.
um Presidente que tem todas as condições, diante Um grande abraço.
do País, diante da sociedade, de dizer que cumpriu O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
o seu papel, olhando a Presidência da Câmara obrigado, meu querido Líder Deputado José Aníbal.
como a Presidência da instituição fundamental da Sem o seu apoio não teria sido possível efetivar as
democracia, desse processo de reformas e mudan- diversas votações que tivemos oportunidade de fa-
ças pelo qual o Brasil vem passando. zer na Presidência da Câmara dos Deputados.

E, nessa perspectiva, Luís Eduardo foi um Pre- Sinceramente, muito obrigado pelas generosas
sidente impecável na decisão, na postura, na capa- palavras e pelo seu apoio.
cidade de entender que o Congresso - especifica- O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
mente a Câmara - pode tudo, só não pode deixar de a palavra pela ordem.
decidir, porque é isso que a sociedade quer. Pode O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
votar contra, a favor, abster-se, mas tem de votar, EXª a palavra, nobre Deputado José Chaves.
tem de decidir. Tudo isso fez com que produzisse, O SR. JOSÉ CHAVES (PTB - SP. Pela ordem.
na Presidência da Câmara, os dois anos mais férteis Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Luís
do parlamento da República, os dois anos mais pro- Eduardo, dizem que o homem público tem uma es-
fícuos, sob todos os pontos de vista: direitos huma- trada que é a da própria vida e que ao longo dela
nos, relações de trabalho, inserção competitiva do deixamos algumas marcas. Certamente, V. Exª dei-
Brasil na economia internacional, reforma da admi- xou rr.arcas como Deputado Estadual e Presidente
nistração pública, redução do Custo Brasil. Longe, da Assembléia do Estado da Bahia, mas, posso di-
longe e sem nenhum demérito, estão os outros dois zer, que talvez seu maior marco seja como Presi-
anos com os quais se possam comparar os dois em dente da Câmara dos Deputados. .
que o Presidente Luís Eduardo presidiu esta Câma- Chegou aqui Parlamentar de primeiro mandato,
ra. tímido, olhando, observando, acostumado a materia-

Há pouco tempo, numa reunião em sua home- Iizar. E é com base nesta palavra que quero fazer a
nagem, em São Paulo, o Governador Mário Covas minha pequena saudação.



Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, meu querido amigo, Govemador e Depu
tado Moreira Franco, pelas generosas palavras para
com este Presidente.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Pre
sidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Exmº Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães, meu querido
amigo, inesquecível Presidente da Câmara dos De
putados, Sr&s e Srs. Deputados, a minha primeira
aproximação mais efetiva com o Deputado Luís
Eduardo deu-se em data anterior, quando S. EXª
exercia a Liderança do PFL e eu recém-ingressar
nas fileiras do PSDB.

Quero ressaltar para os que aqui não se en
contravam e relembrar àqueles que aqui se encon
travam a participação decisiva do então Líder Luís
Eduardo Magalhães na costura da aliança que pos
sibilitou o Fundo Social de Emergência, a constru
ção do Plano Real, da estabilidade da nossa moeda,
que foi a precondição para que tivéssemos, em cli
ma de democracia, uma revolução de dimensões
equivalentes a enumeráveis outras sangrentas.

A participação do Presidente Luís Eduardo Ma
galhães iniciou-se naquele período. Revelou desam
bição quando, insistentemente convidado a ocupar,
na chapa de Fernando Henrique, a Vice-Presidente
da República, preferiu correr os riscos de uma elei
ção na Câmara dos Deputados e prestigiar o Parla
mento outorgando a esta Casa a visão da importân
cia que S. Ex' contemplava. Ou seja, entre a Presi
dência da Câmara dos Deputados e a Vice-Presi
dência, que eram favas contadas àquela altura dos
acontecimentos, o Deputado Luís Eduardo Magalhã
es optou por exercer a Presidência desta Casa. E
creio, Sr. Presidente, que V. EXª o fez com grande
sabedoria.
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A classe política e o homem público vivem mo- a cada passo que se dê conduzindo uma Casa que
mentos de extrema dificuldade, mas posso dizer que representa todos os interesses e, por isso, interes-
esta Casa, sob sua gestão, diminuiu o descrédito, ses divergentes, buscar o caminho da firmeza, com
porque, antes de tudo, materializou, quebrou mono- serenidade, pulso e temura.
pólios, normas de condutas, foi fértil, teve resultado Creio ser essa a lembrança que haverá de fi-
material. O cidadão nas ruas cansou da retórica, da car, não só no seio de seus colegas da Câmara dos
oratória. Ele espera algo que transforme a sua vida, Deputados, mas principalmente haverá de estar gra-
o seu cotidiano tão simples. vado na história do Parlamento brasileiro - o início

Nesta hora, fico extremamente orgulhoso como desse processo que V. ExA com tanto brilho condu-
homem do Nordeste, em saber que V. ExA contribuiu ziu.
para isso. O seu marco, no meu entendimento, foi a
materialização dentro do conceito da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, meu querido amigo, Deputado José Cha
ves.

O SR. MOREIRA FRANCO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, os colegas que me
antecederam na tribuna já falaram da dignidade com
que V. EXª conduziu os trabalhos desta Casa, já fa
laram da firmeza de suas posições, da lucidez da
gestão administrativa que imprimiu a sua ação na
Presidência da Câmara dos Deputados. Enfim, fala
ram de tudo aquilo que todos nós sabemos, vimos e
reconhecemos.

Quero, porém, acentuar um aspecto que ~e

parece extremamente importante, na medida em
que traz um traço inovador na história do Parlamen
to brasileiro nos tempos modemos. V. EXª, na Presi
dência desta Casa, iniciou experiência absolutamen
te nova: a de conduzir um processo de mudança e
de reforma nos limites da democracia. E essa é uma
tarefa extremamente difícil.

Vivemos no passado mudanças feitas com a
força das armas, com os atos institucionais; agora
estamos cor leçando a construir uma experiência
que talvez seja extremamente longa, ou seja, a de
podermos acrE.Jitar que é possível ver produzidas,
na democracia, no pleno funcionamento da Câmara
e do Senado, as reforma~ e as mudanças de que o
País necessita.

V. EXª, ao conduzir esse processo, deixou uma
marca que me parece deverá ser referência para os
próximos Presidentes, ou seja, a de que esse pro
cesso é possível na medida e que haja coragem, de
terminação e o compromisso de assumir os riscos
de conduzir com firmeza as mudanças, porque elas
não interessam a todos. É necessário que se queira,
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Nunca esta Casa teve produção tão efetiva, tão
fecunda, tão audaciosa, tão transformadora, tão re
volucionária quanto essa a que assistimos nos dois
últimos anos - e todos aqueles que rri~ antecederam
manifestaram essa opinião.

Ora, poder-se-á dizer ainda, Sr. -Presidente,
que algumas das reformas não foranicôl1c1uídas e
que outras o foram não da maneira qQê;~'Presi<.ídn

~ia e a p~rte progressista desta casa-_I~~;~~~riam qu~
tivesse sido, como, por exemplo, a reforma da PrevI
dência. Todavia, aqui foi iniciada, com fecundidade
transformadora e revolucionária, discussão dos dois
vespeiros máximos de resistência, do atraso frente à
modernidade do País; as reformas administrativa e
previdenciária, cujos frutos haveremos rapidamente
de colher na gestão de seu sucessor, o Deputado
Michel Temer, graças às sementes que V. EXª soube
semear nesta Casa, no Congresso Nacional e na so
ciedade brasileira.

Como amigo, quero dizer que cresce a cada
dia a minha admiração. V EXª é alguém em quem se
pode depositar confiança, alguém que inspira a cer
teza de que realmente a palavra empenhada, a pala
vra dada é a que será honrada, cumprida. Em todos
os pronunciamentos, temos a lembrança de ser filho
de grandes personalidades, principalmente quando
muito fortes, presentes e carismáticas.

Na ampla maioria dos casos, a própria história
da humanidade revela que filhos de personalidades,
com esse vigor e esse nível de liderança, acabam
se apagando e raramente sobrevivem a um pai de
tamanho brilho e eloqüência.

O Deputado Luís Eduardo Magalhães repre
senta a possibilidade de conviver com. uma persona
lidade forte, eloqüente carismática e poderosa, sem
se deixar anular, sem se rebaixar e sabendo preser
var a sua singularidade, asua diferença e a sua so
berania, que lhe é peculiar.

Por tudo isso, penso que eu e todos os Parla
mentares nos orgulhamos de ter o Deputado Luís
Eduardo Magalhães como o nosso querido e ines
quecível Presidente das reformas durante esses
dois anos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, meu querido amigo, Deputado Eduardo
Mascarenhas. V. EXª foi demasiadamente generoso
para com este Presidente.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.
Presidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente inicialmente desejo associar-me a todas as
manifestações de Parlamentares dirigidas a V. EXª.
Em rápicas palavras, quero dizer da minha alegria.

Desde muito jovem, a política passou a desper
tar todo o interesse em mim, e acompanhava a vida
dos homens públicos.

Ouvia depoimentos extraordinários acerca do
seu pai, ditos principalmente pelo meu, o médico
José Gaudêncio contemporâneos na universidade,
em Salvador. Também meu tio Álvaro Gaudêncio Fi
lho é admirador de seu pai. Meu tio foi Deputado Fe
deral por dezesseis anos nesta Casa e desfrutava
também da amizade do seu tio, Deputado Ângelo
Magalhães.

Iniciei minha vida pública como Vereador em
Campina Grande. Posteriormente, como Deputado
Estadual, depois Federal. Quando cheguei a esta
Casa, ouvi os melhores depoimentos a respeito da
pessoa de V. EXª, do seu pulso forte no exercício da
Liderança .do PFL, respeitado até pelos partidos
mais radicais, contrário aos interesses do nosso libe
ralismo.

Depois que aqui cheguei, convivendo com V.
EXª como Presidente, passei a admirá-lo ainda mais.

Todos sabemos da grande capacidade do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, do seu espírito
reformista, mas S. EXª não poderia fazer tudo isola
damente, sem contar com as Lideranças que lhe
dão apoio e o pulso firme de V. EXª no exercício da

· ~ Presidência de uma das Casas deste Poder.
Portanto, apresento as minhas congratulações

a V. EXª. Associo-me às manifestações de todos os
companheiros que se pronunciaram e que o consi
deram um alvorecer para a classe política que orgu
lha este País.

Que V. EXª seja muito feliz em suas futuras ca
minhadas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço ao prezado amigo Álvaro Gaudêncio Neto as pa
lavras dirigidas a minha pessoa.

O SR. JOSÉ JORGE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Luís
Eduardo, em nome do PFL, nosso partido, digo que
estamos muito orgulhosos da sua gestão. Hoje tive
mos a grande alegria de ter conquistado a Presidên-
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cia do Senado com a vitória expressiva do Senador De coração, os meus agradecimentos a V.
Antonio Carlos Magalhães. Mas, para o nosso parti- Exa.
do, alegria maior do que conquistar uma posição ou O SR. LUIZ MOREIRA - Sr. Presidente, peço
ganhar a Presidência do Senado, ou a da Câmara, a palavra pela ordem.
ou um Governo Estadual ou uma Prefeitura Munici- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
pai, é o dever cumprido, é concluir uma gestão como Exa a palavra.
a de V. Exa, respeitada por todos, eficiente, compe- O SR. LUIZ MOREIRA (PFL _ BA. Pela ordem.
tente e dedicada.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vivia eu
V. Exa esteve presente, lado a lado com todos em Salvador, mas fora do mundo político. Entretan-

nós, em todas as votações, tomando decisões ba- to, por algumas vezes, tive oportunidade de vê-lo,
seadas no bom senso, naquilo de que o Brasil preci- com seus amigos da Assembléia Legislativa, princi-
sava. V. Exa prestou uma grande contribuição ao palmente o seu saudoso amigo, e também nosso,
País e a esta Casa. Luís Cabral, em reuniões no Baby Beef. Eu era um

Todos nós do PFL estamos orgulhosos de tê-lo desconhecido à época, mas desde então já sabia do
em nosso partido, orgulhosos da nossa vitória, quan- prestígio e do valor que V. Exa gozava no meio dos
do V. Exa foi eleito há dois anos. Agora, depois des- seus companheiros.
sa gestão, isso serve como exemplo para o futuro e Sou de uma geração diferente, mas seus ami-
como marca para sua vida pública. gos são meus amigos. Meu filho, seu afilhado, é

Em nome do nosso partido, registro os nossos mais velho do que você - permita-me a intimidade.
agradecimentos a V. Exa. Hoje tenho na sua pessoa aquele amigo para todas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito as horas. Tenho certeza de encontrar exatamente
obrigado, Deputado José Jorge. aquela rocha da qual posso me aproximar, porque

O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a sei que ela é dura, verdadeira, mas é receptiva e
palavra pela ordem. amiga, e sempre tem um conselho para as nossas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. aflições.
Exa a palavra. Hoje, se valor traz essa certeza, já demonstra-

o SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP. da aqui. Muitos pensavam que V. Exa, em chegando
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Meu caro aqui, viveria de uma auréola que não lhe era própria.
Presidente Luís Eduardo, V. Exa sabe o quanto di- Mas hoje estamos tendo a certeza de sua i1u-
vergimos no mérito da maioria dos projetos que pas- minação própria, do seu valor, do seu prestígio,
saram por esta Casa. Mas devo dizer-lhe, agora e mostrando àqueles que imaginavam que estava sen-
de público, que, em momento algum, divergi da sua do refletido que não era reflexo, mas luz própria, que
maneira de conduzir esta Casa. V. Exa exerceu sua tem brilho poderoso e profundo.
autoridade, o que é absolutamente necessário e V. Exa foi o baluarte principal para as reformas
muito difícil. E exercendo a austeridade, protegeu a realizadas nesta Casa!
todos nós e a esta Casa e soube compatibilizar am- Tenho certeza absoluta de que, se porventura,
bas as qualidades, num exercício perfeito do proces- V. Exa não estivesse nesta Casa, essas emendas
so democrático. não fluiriam com a rapidez com que elas se proces-

Sr. Presidente, parabenizo V. Exa por isso e saram.
desejo-lhe um futuro político brilhante. Sinto-me or- Por tudo isso, deixo o agradecimento do seg-
gulhoso disso, porque eu me considero seu amigo. mento que eu represento. No Estado da Bahia sem-

Tenho certeza de que V. Exa contribuirá para o pre recebemos carinho, fraternidade e o conselho
futuro do nosso País, do povo brasileiro, que muito amigo em busca de soluções.
precisa de jovens políticos idealistas, brilhantes e, Para terminar, quero relembrar a sabedoria
acima de tudo, corajoso como V. Exa. hindu que diz que mais vale um grama de exemplo

Parabéns, Presidente Luís Eduardo! (Palmas.) do que uma tonelada de palavras. Estamos dizendo
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade- palavras, mas estamos enaltecendo a grandeza de

ço ao meu querido amigo, Deputado José Pinotti a sua personalidade.
sua generosidade para com o Presidente, em função Uma trajetória brilhante para sua vida, meu
da nossa longa amizade. Realmente suas palavras querido Presidente e amigo particular, Luís Eduardo!
muito me sensibilizam. Felicidades! (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito Faço essa saudação afastando de logo a idéia
obrigado, querido amigo, Deputado Luís Moreira. de que vou fazer encômios a V. Ex!!.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, V. Exª sabe que sou comunista. Nós, os comu-
peço a palavra pela ordem. nistas, temos a opinião clara de que nosso País está

O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Tem cami'nhando por uma rota difícil, complexa e perigo-
V. EXª a palavra. sa. Em nossa opinião, o Brasil está procurando in-

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB _ SP. c~rporar·s~, sob a é~ide do Governo atual, à econ~-

P I rd S . - d d) S P·d mia globahzada, porem de forma subalterna e passl-e a o em. em revlsao o ora oro - r.. resl en- . .
t S S D t d f ,', . d t va. Estamos fazendo, em certa medida, o Jogo dase, raso e rs. epu a os, caros unclonanos es a d tA. " _
C ., d" I' , t" E gran es po enClas, que nos querem situar nao em

asa, Ja se Isse que ca ar as vezes e men Ir. n- , d· Id d ' b It
tão, se eu permanecesse calado, estaria mentindo. pe e Igu~ a e, mas como pais ~u a emo.
Minha palavra neste instante é de agradecimento a Efetivamente, V. Ex!! tem sido a pessoa-ehave
V EXª nesta Casa para a implantação desse modelo, e, se

. . temos profundas divergências com este modelo, se-
Recordo-me perfeitamente há dois anos quan- guramente teríamos com V. Ex!! - temos. Entretanto,

do tive oportunidade de conhecê-lo, e o meu partido, não me inscrevi para ressaltar nossas divergências,
o PMDB, fechou questão, apoiando V. EXª para pre- sabidas de todos. Apenas vim dizer que V. Ex!! é um
sidir esta Casa. político novo e que ainda terá, seguramente, longa

Lembro do compromisso de V. Exê e de seu esteira a percorrer.
partido, o PFL, para com o PMDB. Nesse sentido, não se esqueça de algumas

Há tempo para tudo. Houve um tempo de acre- qualidades que V. EXª possui, as quais quero teste-
ditar, de votar e de ouvir o compromisso de V. E~ munhar. Conheci-o quando V. Ex!! era Presidente da
em nome do PFL. Agora é tempo de agradecer a V. Assembléia Legislativa da Bahia. Naquela época,
EXª pelo trabalho realizado, por tudo o que foi dito estávamos ainda no fim do regime militar. Chegava
aqui e pela alta produtividade desta Casa nesses ao Brasil, do exílio, o Presidente do meu partido,
dois anos. João Amazonas. Eu próprio tinha saído da clandesti-

Quando cheguei aqui, ouvi dizer que o Con- nidade há pouco tempo; não conhecíamos, portanto,
gresso não votava e não produzia. V. Exê esteve nada da esfera política do País, propriamente legal,
sempre sintonizado com o barulho das ruas. Por naquele instante.
isso, Presidente Luís Eduardo Magalhães, avalio a Fomos recebidos, pela primeira vez na esfera
alegria de seu coração neste dia, nesta talde e nes- ofiCiai, no caso do Brasil, e, mais especificamente,
ta noite, após assistir à estrondosa e espetacular vi- da Bahia, por V. EXª na condição de Presidente da
tória de seu pai, Antonio Carlos Magalhães, no Se- Assembléia Legislativa.
nado. V. EXª pode olhar nos olhos de cada um de João Amazonas e eu fomos recebidos naquela
seus colegas desta Casa e sentir algo muito espe- época - hoje, isso seria uma coisa simples. mas V.
cial, a sensação do dever cumprido, ou seja, V. Ex!! EXª foi a primeira autoridade de~e nível que nos re-
ao longo desses dois anos, cumpriu um mandato cebeu, a nós comunistas, recém-saídos do exílio e
que fica para a História. da cadeia. Lembro-me de que, quando a Polícia Fe-

Parabéns, Presidente Luís Eduardo Magalhã- deral, naquela oportunidade, invadiu a sede do
es! (Palmas.) PCdoS em Salvador, também contamos, sem co-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Obriga- nhecê-Io, com a participação de V. Ex!!, que saiu do
do, meu querido amigo, Deputado Edinho Araújo. Centro Administrativo em direção ao Largo de Naza

ré - não sei se V. EXª se lembra - para se solidarizar
O SR. HAROLDO UMA - Sr. Presidente, conosco e nos proteger.

peço a palavra pela ordem. Por conseguinte, o testemunho que gostaria de
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. aqui fazer é o de um comunista justamente desejan-

Ex!! a palavra. do que V. EXª nunca se esqueça dessas manifesta-
o SR. HAROLDO LIMA (PCdoS - BA. Pela ções do passado que até hoje se repetem.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Gostaria ainda de dizer que, no meio de tanta
Sras. e Srs. Deputados, vejo que esta sessão vai to- discriminação, há as correntes minoritárias, os parti-
mando ares de despedida. E eu não poderia me fur- dos pequenos e os ideológicos, em particular os co-
tar a participar dessa despedida. munistas, que nunca sentiram qualquer discrimina-
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ção por parte de V. EXª. Pelo contrário. Quero teste- futuro mais promissor deste País, pela sua compe-
munhar que V. Ex!! tem nos apoiado nos nossos plei- tência e, sobretudo, por sua lealdade e mocidade.
tos, que não são grandes. Nunca fizemos pedidos Quero também, Sr. Presidente, associar-me a
pessoais por cargos, por empregos ou coisa que o tantos companheiros, destacar a lealdade de V. Ex!!
valha. Mas os pleitos políticos que fizemos sempre àqueles que realmente privam da sua amizade e
foram recebidos por V. Ex!!, numa atitude solícita, desejar a V. Exa o futuro mais promissor, seja como
correta, justa e pronta. E o último exemplo disso Governador da Bahia, seja como Presidente da Re-
deu-se ontem, quando solicitei a V. EXª que, antes pública.
de dei~ar o car~? de Presidente,.marcasse a data do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obriga-
requenmento,. Ja ~~rovado a~ul, para ~omemorar- do, Deputado Pedro Corrêa (Palmas.)
mos o 759. anlversano do Partido Comunista do Bra- , .
si! - dia 20 de março deste a~o. E V. EXª, de imedia- O SR. AECIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
to, pegou o telefone, ligou para o Secretário-Geral e palavra pela ordem.
disse que queria, antes de sair, deixar isso marcado. _O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Tem V.

Tomamos conhecimento desse fato. V. Ex!! fez Ex!! a palavra.
isso apenas na minha presença. No meu partido, -es- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela or-
sas coisas, democraticamente, são divulgadas; e demo Sem revisão do orador.) - Ilustre Presidente e
hoje todo nosso partido sabe que no dia 20 de mar- caro amigo Deputado Luís Eduardo, não percebo
ço teremos uma grande comemoração do 759. ani- nesta Casa, neste momento, nenhum sentimento
versário do PCdoB, marcado ontem por V. EXª. nostálgico, tão comum em despedidas como esta.

Faço esta saudação, de certa maneira um tes- Muito diferente disso, percebo mesmo o regozijo de
temunho, ressaltando esses aspectos que a mim 'pa- Parlamentares dos mais diversos partidos, das mais
recem positivos de V. EXª e desejamos que na sua diversas regiões do País, que de alguma forma com-
vida política, que espero longa, nunca se esqueça partilham com V. EXª neste momento, o sucesso da
de prestigiar as correntes minoritárias,honestas e administração que ora termina.
combativas. V. Ex!! sem dúvida, Deputado Luís Eduardo, é

Muito obrigado! (Palmas.) merecedor de cada uma das homenagens, de cada
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade- uma das palavras de admiração e de respeito aqui

ço ao Deputado Haroldo Lima as suas generosas proferidas, porque V. EXª diuturnamente, ao longo
palavras. Sempre tivemos, embora em campos dos últimos dois anos, soube respeitar essa institui-
opostos, um tratamento respeitoso, sério e que, sem ção, soube valorizá-Ia e, a partir daí, valorizar cada
dúvida alguma, contribuiu para o debate democráti- , um daqueles que a compõem.
co. O 'Deputado Haroldo Lima é um exemplo de que Portanto, Deputado Luís Eduardo, a ação de V.
realmente a democracia é necessária, e sem dúvida Ex!! no resgate da credibilidade e da importância
alguma os comunistas são necessários. Sempre de- dessa instituição, ao lado das inovações, das refor-
fendi essa tese. (Palmas.) mas e transformações que a direção de V. EXª pro-

O SR. PEDRO CORRÊA - Sr. Presidente, porcionou ao País a partir desta Casa, certamente
peço a palavra pela ordem. inscreveu o nome de V. Ex!! na história não apenas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. desta instituição, mas deste País.
Ex!! a palavra. Como Presidente do PSDB do meu Estado e

O SR. PEDRO CORRÊA (Bloco/PPB - PE. pertencente à geração de V. Ex!! quero dizer que
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- ainda há um crédito a ser feito. V. EXª com a admi-
te, gostaria de associar-me aos companheiros, não nistração que impôs à frente desta Casa, resgatou a
com o brilhantismo daqueles que me antecederam, credibilidade de uma geração comprometida pela
mas ressaltar a amizade e o carinho durante tantos ação pouco ortodoxa de alguém que, por algum tem-
anos nesta Casa. V. Ex!! foi meu Líder no PFL, e, ao po, comandou este País.
lado de um grande companheiro que era o Deputado Presidente Luís Eduardo, tenho absoluta certe-
Ricardo Fiúza, quantas vezes, quàntas noites discu- za de que onde V. EXª estiver, pelos caminhos que
timos o futuro do nosso País! vier a trilhar, haverá uma geração de pessoas que

Repito aqui, meu caro Presidente, o depoimen- irão aplaudi-lo e torcer pelo êxito de V. Ex!! porque,
to do Presidente de honra do PPB, o ex-Prefeito dessa forma, estarão torcendo pela ética, pela de-
Pau!'> Maluf: Luís Eduardo Magalhães é o político de cência e pela correção na vida pública.



Aqui chegamos juntos em 1987, por ocasião da
instalação dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte. A partir daí, entre nós surgiu uma ami
zade muito forte, sólida, baseada no respeito mútuo
e, acima de tudo, na identidade ideológica.

Juntos estivemos em alguns dos mais impor
tantes momentos aqui vividos ao longo desses dez
anos. Refiro-me especialmente ao episódio da cas-

. sação do Presidente Fernando Collor, quando pou
cos, como V. EXª e eu, tivemos a coragem de man
ter a coerência .e votar contra o encaminhamento do
processo para 'O senado, por evidente cerceamento
de defesa do então Presidente.

Acompanhei passo a passo seu contínuo cres
cimento no conceito de seus Pares, como ocorreu
quando assumiu a Liderança do PFL com a maior
competência e sempre com a maior solidariedade

. em relação aos seus colegas e amigos.
Portanto, Presidente Luís Eduardo, não me

surpreendeu, absolutamente, o seu desempenho ao
longo desses dois anos. Eu já esperava realmente
por isso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, meu querido amigo Deputado Mussa De
mes.

O SR. VICENTE CASCIONE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho certeza de que se V. EXª, neste instante, esti
vesse no ato de sua posse, poderia estar a duvidar
das manifestações que estão aqui sendo feitas no
momento da sua despedida.

V. Ex!l, que está descendo à planíce dos ho
mens comuns, não há de duvidar da manifestação
de apreço que vem recebendo neste instante daque-

A segunda coisa que a pessoa recebe, que é
simbólica, é uma caneta. Com esta caneta, e imbuí
do do poder, ela poderá tomar decisões. A partir daí,
não adiantam programas escritos, não adianta coi
síssima alguma; o que lhe resta realmente é a cons
ciência. E foi com esta consciência que vimos V. Ex"
atuar brilhantemente na Presidência desta Casa, im
pulsionando as propostas do Governo Federal, tão
necessárias para a transformação do Brasil.

Então, Sr. Presidente, neste momento gostaria
de parabenizar V. EXª e dizer que, diante de tantas
obras que esta Casa fez e da forma séria, brilhante
e ética com que foi conduzida por V. Exª não pode
ríamos deixar de citar como maior exemplo das suas
obras o resgate da dignidade desta Casa.

Parabéns, Presidente Luís Eduardo!

Quero repetir uma frase que mencionei na mi
nha bancada há poucos instantes: o homem, quan
do se elege, recebe uma coisa que é real: o poder.
Cada um de nós aqui está embasado neste poder.
V. EXª foi duplamente referendado no momento em
que foi eleito Presidente desta Casa e recebeu o po
der.
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Fica, portanto, meu caro amigo Luís Eduardo, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
a palavra do amigo que tem muito orgulho em dizer obrigado, meu querido amigo Deputado Salvador
que pôde compartilhar e acompanhar de perto uma Zimbaldi, por suas generosas palavras.
das gestões mais corretas, mais sérias que alguém O SR. MUSSA DEMES - Sr. Presidente, peço
já teve à frente da nossa Casa, da sua Casa, da a palavra pela ordem.
Casa do Povo. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Parabéns, em nome daqueles que aqui me EXª a palavra.
trouxeram, Presidente Luís Eduardo! O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Querido Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como os
amigo, Deputado Aécio Neves, somente a amizade demais companheiros, desejo parabenizá-lo pelo ex-
que me une a V. EXª poderia gerar palavras tão ge- celente desempenho na condução da Casa nos últi-
nerosas. mos dois anos, embora seja até suspeito para fazê-

Muito obrigado, de coração! lo.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, neste momento, em rápidas palavras, quero dizer
da alegria de testemunharmos a atuação de V. EXª
na Presidência desta Casa.

A nossa história de mudanças no País come
çou exatamente no momento em que fizemos a
Aliança Democrática que elegeu Fernando Henrique
Cardoso Presidente da República e que compôs a
Maioria nesta Casa para dar sustentação ao Gover
no.
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les que, inclusive, divergiram muitas vezes de V. Exª bém quero somar a tudo o que já foi dito aqui a res-
mas na divergência é que se semeia a verdadeira peito do desempenho de V. EXª à frente desta Casa,
admiração entre os que divergem! restaurando o prestígio da mesma, algo que talvez

Não há nada mais autêntico, embora tenha não tenha sido dito.
certeza de que todos aqui falaram com o coração, Gostaria de falar da profunda competência que
do que ouvir um Haroldo Lima, divergente quase tem V. EXª ao desempenhar simultaneamente as
que absoluto, dizer o que disse. funções de magistrado, Presidente desta Casa, polí-

Sr. Presidente, os homens não ficam marcados tico que integra os quadros de um grande partido e
por aquilo que fazem de pouco ou de rotineiro. As com ele tem compromissos, e de executivo, pois o
pessoas que marcam presença na realização das ta- Presidente desta Casa tem de exercer com firmeza
refas são polêmicas, provocam reações fortes, pro- sua liderança para obter resultados internos. Pois V.
vocam, em determinados momentos, até mesmo in- EXª tem a capacidade de equilibrar essas funções,
conformismo e indignação. Mas essas pessoas não às vezes até antagônicas. Eu gostaria de realçá-Ias
deixam na alma daqueles de quem divergiram o ran- e dizer que, talvez pelo exercício delas, tenha havido
cor; convivem com todos, como V. EXª, na relação uma facilidade maior para chegarmos ao sucesso a
humana, de uma forma especial. que chegamos hoje, para orgulho e alegria nossa,

V. EXª, Presidente Luís Eduardo, não é um ho- seus amigos e companheiros de partido.
mem fechado, hermético. V. EXª convive com todos, Lembrando o final dos discursos dos Deputa-
na relação individual e humana, de forma especial. dos Eduardo Mascarenhas e Luiz Moreira, e talvez
Divergi muitas vezes de V. EXª, mas o fiz admirando outros tenham falado também sobre o mesmo as-
e reconhecendo o valor de V. EXª. E quando V. EXª sunto, relembro o nosso saudoso companheiro Ama-
foi mais duro e forte nas decisões e posições toma- ral Netto, que logo nos primeiros meses da Consti-
das, fez isso por força de suas convicções. Humana- tuinte apercebeu-se de que V. EXª era um político
mente, não se pode separar o homem que exerce que, aos tolos, poderia parecer estar trilhando o ca-
um cargo das suas convicções, da crença que tem. minha iluminado pelo esplendor político do Senador
Não estaria aqui neste instante se não tivesse um Antonio Carlos Magalhães, hoje Presidente do Con-
impulso positivo de trazer uma palavra ex corde de gresso. O Deputado Amaral Netto dizia que estavam
respeito e de admiração por V. EXª, apesar de todas enganados e eram tolos os que assim pensavam,
as nossas divergências. pois V. EXª tinha luz própria e trilharia caminho pró-

Não daria a V. EXª um conselho, porque não prio.
me atreveria a tanto, mas transformo o conselho em Inúmeras vezes, desta tribuna, em artigos pró-
esperança: que V. Exª não cometa d~sperdícios, prios e através da mídia, de modo geral, ele teve o
que reúna todos os valores positivos que já demons- privilégio de ver que realmente V. Exª tinha esta luz
trou ter, diante até mesmo dos mais acirrados adver- própria. Para nós, que somos mais velhos e esta-
sá;;::. 43 conduza sua vida pautando os atos e os mos numa fase de saída da vida pública, é uma es-
gestos, a partir das intenções, que são absolutamen- perança muito grande termos mãos firmes nas quais
te autênticas, com esses valores que são superiores deixar nossos anseios de construção de um país
aos defeitos, que todos têm. Na verdade, sua pre- melhor, como V. EXª tem feito.
sença não será marcada por esses defeitos, mas
sim pelos valores positivos que todos nós aprende- A história vai registrar, evidentemente de forma
mos a reconhecer em V. EXª. bastante transparente e imparcial, o período da sua

Felicidades, Presidente! gestão à frente desta Casa, nesta curva que a histó-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Muito ria faz das reformas tão necessárias para que pos-

obrigado, querido Líder Vicente Cascione, pelo seu sarnas alcançar dias melhores para nosso País e,
depoimento. principalmente, manter a esperança de que teremos

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Presiden- dias melhores.
te, peço a palavra pela ordem. Sinto-me orgulhoso de ser seu amigo, seu

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. companheiro e desejo que Deus abençoe a sua car-
EXª a palavra. reira, que será muito longa, para o bem da nossa

\O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ. Nação, se assim Deus o quiser.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Meu caro O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito ob-
Presidente Luís Eduardo, meus caros colegas, tam- rigado, querido amigo, Deputado Arolde de Oliveira.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, Líder Odelmo Leão, pelas suas generosas
palavras

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ouço V.
Ex!! com muita atenção e muito gosto.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Luís Eduardo Magalhães, passamos dois anos em
confronto doutrinário e político-ideológico nesta
Casa; defrontamo-nos diante de questões regimen
tais e, evidentemente, na quase totalidade das ve-
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O SR. LUIZ PIAUHYLINO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
peço a palavra pela ordem. obrigado, querido amigo, Deputado Luiz Piauhylino.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - tem V. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
Ex!! a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB - PE. Pela O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Ex!! a palavra.
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
dar um testemunho do que foi e tem sido o nosso Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
convívio nesta Casa. te, creio que hoje é um grande dia para V. Ex!!, por-

Aqui cheguei em 1991, integrando um partido que V. Ex!! pode retomar ao convívio de seus fami-
e, na época, estávamos em campos opostos, e o Iiares, logicamente permanecendo conosco, na con-
País vivia, prevista pela Constituição, uma revisão tinuidade de seu mandato, mas com o sentimento do
constitucional que não estava amadurecida na cabe- dever cumprido. É bom, Sr. Presidente, podermos
ça da população. Eu integrava o PSB e lutávamos ter esse sentimento.
pela obstrução, para que o País pudesse marchar Sr. Presidente, também quero dizer que com a
para as reformas no momento em que a população companhia de V. Ex!! e de outros nobres pares
estivesse amadurecida. aprendo a cada dia. O Parlamentar que aqui traba-

Sempre tive a melhor compreensão e o melhor lha e age conforme sua consciência, cumprindo o
estímulo de V. EXª, para continuarmos o debate. seu dever com lealdade, é sempre um homem reco-

Depois, voltei a esta Casa e, movido pelo grito nhecido pela Casa e, sobretudo, pela sociedade bra-
das umas, pelo que tínhamos discutido com a popu- sileira. .
lação em campanha, vi que a população amadurecia Tivemos, Sr. Presidente, algumas divergências
para as reformas. Na hora difícil de uma mudança políticas, é verdade; V. EXª, posicionando-se com a
partidária, tive de V. Ex!! apoio, não por interesses sua firmeza, e eu, na minha modéstia, tentando rep-
pequenos de partido, mas pelo interesse maior do resentar também um grande partido, e, mineiro que
País. Tive a sorte de, ao adotar a postura de acom- sou, sempre discutindo com V. Ex!!, aconselhando-
panhar o que a população desejava, encontrar esta me e sempre dizendo: meu caro Presidente, vamos
Casa presidida por V. Ex!!, com a vontade firme de comer o angu pela beirada.
fazer o que a ~pulação desejava. E tive também a Então V. Ex!! certamente aprendeu alguma coi-
honra de partiCipar da Mesa, como suplente, e V. sa comigo, assim como aprendi muito com V. Ex!!
Ex!!, dem~raticamente, conce?~u-me todo o espaço Portanto, em nome da minha bancada, pela
que o Regimento Intem? permitia. ., maneira como V. Ex!! conduziu esta Casa, pelo prin-

~or falar em Regl~eAnto. Intemo, quena dlzer- cípio de lealdade, sinceridade e correção, quero
lhe ainda que, na Presldencla, V: E:,ª sem~r~ ~e cumprimentá-lo em nome do Bloco PPB/PL, dese-
comporto~ com todo o zelo e respeito a .ConstltUlçao jando que V. Ex!! tenha muitas felicidades na sua
e ao Regimento Interno de~ta Casa. ACima, ?e tudo, vida política e particular.
V. Ex'I entendeu que esta e uma Casa pohtlca, plu- M b' D h V
ral, e exercitou a Presidência sempre com visão polí- eus para ens, e que eus acompan e .
tica, respeitando o Regimento Interno e a Constitui- Ex!!!
ção e avançando na dimensão política que o País
exige.

Quero também trazer a V. Ex!! a palavra do
companheiro Rommel Feijó, da bancada do PSDB
do Ceará, que teve de sair para participar de uma
reunião com o Governador do Estado. Ele me pediu
que lhe dissesse que V. Ex!! fez uma parceria com a
sociedade, com a população e com o Poder Executi
vo, para cumprir o que a população deseja.

V. ExA, como jovem, entrou nesta Casa amadu
recido, mas sai daqui rejuvenescido, porque tem ain
da uma grande missão a cumprir.

Parabéns, Sr. Presidente! Continue firme!
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zes, V. EXª impôs o poder da Mesa, porque esse, na em discurso que proferiu, se adiantou nas expectati-
realidade, é para ser exercido. vas de consolidação daquela política, quando repre-

Independentemente disso, fiz questão de ocu- sentantes do povo eram convidados a participar da
par esta tribuna para dizer que as divergências dou- luta pela igualdade de direitos, fator importante na
trinárias, ideológicas e políticas não me podem im- aquisição da cidadania. Lembro-me do compromisso
pedir de fazer uma declaração sobre a competência assumido - e depois cumprido - da subcomissão de
de V. EXª dentro da corrente política que representa. todos policiais à Justiça comum, à qual todos esta-

Não é de hoje que digo, inclusive, publicamen- mos submetidos. Na verdade, não sei se foi além na
te, não concordar com a idéia de que o Presidente conscientização desse objetivo, diante de proble-
da Casa, Deputado Luís Eduardo Magalhães, foi um mas, do conhecimento da Casa, que não permitiram,
agente da opressão do Executivo sobre a Câmara. no Senado, maior abrangência na iniciativa.
Longe disso! No meu modo de ver, trata-se exata- Com estrutura administrativa adequada, conse-
mente do contrário: o Deputado Luís Eduardo Maga- guida com o apoio dessa Presidência, todas as de-
Ihães, Presidente desta Casa, representante de se- mandas da Comissão de Direitos Humanos foram
tores expressivos da sociedade brasileira - principal- prontamente atendidas por V. Exª, marcadamente
mente dos hegemônicos - sempre soube utilizar a nos episódios de Corumbiara e Eldorado do Carajás.
Presidência da República para esmagar a oposição Projetos de lei que dizem respeito à problemá-
com tranqüilidade, transformando o Presidente da tica dos Direitos Humanos vêm tramitando de ma-
República num instrumento do poder que S. EXª, neira satisfatória, como é o caso daqueles que pre-
com competência, exerce. vêem a intervenção do Ministério Público a propósito

E eu respeito isso, porque tenho respeito pelo de pedidos de liminares para a desocupação das
brilho e, fundamentalmente, pela forma como V. Exª terras consideradas improdutivas e ocupadas por
conseguiu passar a imagem de que esta Casa era trabalhadores rurais; impõem o rito sumário nas de-
oprimida pelo Executivo. É verdade que ela é oprimi- sapropriações para reforma agrária; tipificam o crime
da pela classe dominante, pelo Executivo, mas por- de tortura. Isto sem mencionarmos o projeto que
que esse se submeteu à competência política de V. transfere a competência para o julgamento de cri-
EXª na condição de um processo político que posi- mes praticados por policiais militares nas atividades
cionou o PSDB na dependência do PFL. de policiamento, cujo alcance, embora não tenha

Meus parabéns, Presidente! sido obtido por inteiro, representa um passo impor
tante na democratização das instituições policiais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apesar
de não concordar com V. EXª, agradeço as conside- ·Somos também testemunhas do empenho de
rações pessoais. (Risos.) V. EXª na defesa das prerrogativas da Casa, buscan

do esclarecer denúncias de violação do decoro par-
O SR. HÉLIO BICUDO - Sr. Presidente, peço lamentar acaso praticada.

a palavra pela ordem. É nesse sentido que acreditamos que o Estado
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. brasileiro vai trabalhando, na forma do Plano Nacio-

EXª a palavra. nal de Direitos Humanos, para que se constituam os
O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Pela ordem. Direitos Humanos em política de Estado, a funda-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ao mentar, como já salientou o Exmº Sr. Presidente da
término do mandato de V. Exª, na Presidência da República, no histórico discurso de 7 de setembro
Câmara dos Deputados, não poderia me furtar de al- de 1995, o Estado de Direito Democrático.
gumas considerações relativas à atuação do ilustre Essa meta - da plena democratização do País
Parlamentar, à frente da Mesa Diretora desta Casa. - será, sem dúvida, atingida, desde que homens pú-

Quero aqui, Sr. Presidente, deixando de lado blicos, da densidade de V. EXª, se disponham a
naturais divergências ideológicas, ressaltar a impor- essa luta, que não é deste ou daquele Poder do Es-
tância da gestão de V. EXª, no que respeita à conso- tado, mas que é a resultante do esforço comum, de
Iidação de uma política de direitos humanos que, en- todos nós, para a redenção do povo, restituindo-lhe
tão, na gestão de V. EXª, ganhou novos e significati- de maneira própria a sua cidadania.
vos espaços. Sabemos, e o sabemos diante de fatos que

Criada ao final da Presidência Inocêncio Olivei~----mõstram a disposição de V. EXª no apoio a essa
ra, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos luta, que, ao longo de sua brilhante carreira política,
Deputados foi instalada por V. Exª, ocasião em que, o povo brasileiro irá contar com sua decidida atua-
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ção em prol dos Direitos Humanos, como aconteceu O término deste mandato de V. Exª como Pre-
nesses dois anos em que V. EXª presidiu esta Casa. sidente da Câmara certamente é o início de vários

Faço, Sr. Presidente, estas considerações, outros grandes mandatos e várias outras responsa-
para que todos conheçam fatos que podem ter pas- bilidades que assumirá. O sucesso de V. Exª vai es-
sado despercebidos ao grande público, mas que tar intimamente aliado ao sucesso de que o povo
precisam ser revelados, porque ornamentam, sem brasileiro precisa. Ousaria até dizer que V. EXª certa-
dúvida, a sua personalidade e se constituem em ga- mente vai ser uma grande liderança do Brasil no iní-
rantia de que V. EXª estará sempre à frente da causa cio do Terceiro Milênio - e o Brasil conta com isso,
do povo e da promoção de seus direitos. (Palmas.) Deputado Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade- V. EXª é um deputado jovem, uma pessoa jo-
ço ao prezado Deputado Hélio Bicudo, Presidente vem, mas nem por isso me furtaria em dizer que,
da Comissão de Direitos Humanos, que com muito pela sua seriedade, sua competência, o respeito que
brilho colaborou com esta Presidência. Espero, a V. Exª incute aos seus companheiros, às instituições
partir de agora, juntamente com V. EXª, no plenário, por que passa, o toma como um verdadeiro coroado
ter a oportunidade de trabalharmos pela viabilização de todas as aspirações de sucesso de que o povo
de projetos importantes como os apresentados por brasileiro precisa e que a História vai consagrar
V. Exª, os quais, certamente, no início dos trabalhos como um verdadeiro varão de Plutarco.
da futura administração desta Casa, teremos oportu- Parabéns a V. EXª!
nidade de debater e votar. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-

Muito ~b~gado, Deputado Hélio Bicudo! ço ao prezado amigo Deputado Feu Rosa.
O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a O SR. CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

EXª a palavra. EXª a palavra.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Deputado O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-
Luís Eduardo, há aproximadamente doze anos, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
quando nos conhecemos em um palanque de Tei- e Srs. Deputados, hoje é um dia de duas grandes e
xeira de Freitas, jamais poderia supor que, ao assu- fortes emoções. Se não para todos Parlamentares,
mir tanto tempo depois o mandato de Deputado Fe- pelo menos com certeza para os que integram o
deral, logo de início teria V. EXª como nosso primus Partido da Frente Liberal. Primeiro, com a eleição do
inter pares. grande Senador Antonio Carlos Magalhães para a

Presidência daquela Casa.
Gostaria de dizer ao Parlamentar que agora

deixa a Presidência da Casa para assumir outras Nós podemos perceber que a liderança do Se-
funções do orgulho que senti hoje, pela manhã, ao nador Antonio Carlos e a admiração que nós nutri-
ler reportagem da revista Veja. A matéria faz uma mos por ele pôde ser comprovada, juntamente com
análise de uma Presidência, destacando que V. EXª seus pares. Ganha o País que terá um grande líder,
colocou este Parlamento em uma posição de relevo, além de um competente político e homem público
de importância e de respeito diante da nacionalida- para ajudar o nosso País.
de. Eu já havia expressado a minha admiração por Segundo, porque vemos, coroado de êxito, o
V. EXª no exercício da Presidência da Câmara, trabalho que V. Exª exerceu à frente da Presidência
quando imprimiu o ritmo das reformas, como parcei- desta Casa. Deputado Luís Eduardo, V. EXª sai da
ro perfeito para o nosso Presidente Fernando Henri- Presidência, mas, tenha a certeza, ingressa na His-
que Cardoso. tória, escrevendo uma página desse grande livro,

O Brasil, com V. EXª na Presidência da Câma- que é a República do Brasil. Outras páginas virão,
ra, certamente saltou a outro patamar de entendi- eu não tenho dúvida, porque a sua missão não ces-
mento da realidade nacional, pois V. EXª coloca a ra- sará aqui.
cionalidade acima de todas as retóricas possíveis e Junto-me aos baianos para, com orgulho, dizer
imaginárias que sempre imperaram no País. que nós o parabenizamos e continuaremos a admi-

Quero parabenizar V. EXª e agradecer-lhe por rá-Io.
esta oportunidade de estar aqui, encerrando o meu Eu, um Deputado jovem, mas de primeiro man-
curto depoimento com estas palavras. dato, confesso que o terei como comparativo, como
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um parâmetro a seguir, pela sua lealdade, pela defe
sa dos seus princípios e, principalmente, pela corre
ção de homem público que V. Ex!! representa.

Nesta Casa, V. Ex!! cumpriu, do início ao fim,
com o seu dever: colocou em pauta, para delibera
ção do Plenário, todas as matérias que já estavam
aptas para serem votadas.

Nós esperamos que, a partir de amanhã, o
novo Presidente a ser eleito continue o trabalho de
V. Ex!! e possa fazer com que a credibilidade que foi
resgatada, não apenas de cada Parlamentar indivi
dualmente, mas, acima de tudo, da Instituição, pos
sa continuar como uma forma determinante de pos
tura de trabalho.

De V. Ex!!, Deputado Luís Eduardo, vários e
grandes méritos, eu ressalto esse: a credibilidade
que a Instituição voltou a ter com V. Ex!! na Presi
dência. Isso deverá e precisa ser continuado para
que a sociedade brasileira reconheça o nosso traba
lho, reconheça o nosso esforço e tenha, como está
tendo, o respeito e a admiração de um Parlamento
brasileiro como a Câmara dos Deputados.

Era o que gostaria de dizer a V. Ex!!

Parabéns e muito sucesso!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -: Agrade
ço ao meu querido amigo Deputado Cláudio Cajado.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço ~ palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'!s e Srs. Deputados, cá com muita satisfação que
venho a esta tribuna, como Deputado de primeiro
mandato, cumprimentar V. Ex!! e dizer da minha feli
cidade de ter presenciado a atuação, nos dois pri
meiros anos do meu mandato, de um dos mais jo
vens Presidentes que esta Casa teve, mas que, pela
sua determinação, obteve grande volume de traba
lho nas Comissões Temáticas, nas Comissões Es
peciais e neste Plenário, aprovando as grandes re
formas de que nosso País precisava para adentrar o
futuro como um país moderno. Teve V. EXª essa
grande participação dando esse apoio ao nosso Pre
sidente da República que conseguiu chegar ao índi
ce de popularidade a que chegou, tão grande, gra
ças ao trabalho desta Casa sob o seu comando.

Meus parabéns! Felicidades pelo seu grande
brilho e pelo seu caminho político de futuro!

Um abraço.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço ao nobre Deputado Duilio Pisaneschi.

O SR. ANTONIO DOS SANTOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ANTONIO DOS SANTOS (PFL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, conheci V. EXª quando era Presidente da Assem
bléia Legislativa da Bahia e eu Presidente da As
sembléia do meu Estado do Ceará, quando comecei
a admirá-lo e respeitá-lo, naquele tempo da nossa
UPI - União Parlamentar Interestadual. Depois vim
para esta Casa e tive a oportunidade de ser Vice-Lí
der de V. EXª

la passando pelos corredores, saindo da reu
nião do PFL, e ouvi os depoimentos que estavam
acontecendo neste plenário. Não me perdoaria, Sr.
Presidente, se aqui não viesse também depor.

Vou aproveitar dois motes, um do Deputado
Aécio Neves e outro do Deputado Vicente Cascione.
O ambiente que sentimos, neste instante, não é de
despedida, tristeza, até pelo contrário. Digo como o
Deputado Vicente Cascione: é difícil, numa festa,
quem sai, quem está tomando conta da cadeira, as
sistir e ouvir a tantos depoimentos como aos que es
tamos assistindo hoje.

V. EX- tem defeitos - quem não os teria? Tem
virtudes, muito mais do que defeitos. Eu destacaria
uma virtude de V. EXª: honra compromisso, e isso,
para mim, é fundamenta.! na vida política de uma
pessoa. É V. EXª um homem que honra compromis
so.

Sr. Presidente, não teria mais o que se acres
centar, já que tudo foi dito. Como se não bastasse,
ainda sucederão outros depoimentos, outros orado
res. Eu me atreveria a dizer, e me atrevo, que V.
EX-, nesse instante, deve sentir um orgulho, não
aquele condenado pelas bem-aventuranças. Tenho
a impressão de que V. EXª, neste instante, está mais
feliz do que quando assumiu, porque, naquele ins
tante, V. EXª tinha uma plataforma a cumprir, um
mandato a desempenhar e uma missão a qual teria
de fazer chegar ao fim.

Hoje, V. EX- ouviu o depoimento de compa
nheiros, de amigos, de colegas de vários partidos,
de várias idades, de vários matizes, num só cami
nho, o de elevar a sua personalidade. Votei em V.
EXª e votarei novamente, e sou orgulhoso por ter
sido seu eleitor, pois V. EXª marcou uma posição
muito forte nesta Casa e o seu nome deve ficar por
muito tempo ligado ao seu destino.



Sou do PMDB, mas posso dizer que me orgu
lho por ter tido Luís Eduardo Magalhães como Presi
dente da Câmara, homem jovem, determinado, cora
joso, com certeza engrandecendo a Câmara dos De
putados e orgulhando o País inteiro dO que estava
sendo feito aqui.

Lembro outro fato aos colegas que aqui estão:
não me recordo de ter assistido a uma sessão deli
berativa em que, iniciada a Ordem do Dia, V. Exª
não estivesse em plenário, não estivesse dirigindo a
sessão. É um exemplo que deve ficar para todos os
Presidentes que o sucederão, ou seja, sua presença
em todos os momentos de deliberação. Não é que
V. Exª não confiasse nos seus companheiros de
mesa Diretora, mas mostrava que à frente dela esta
va um Presidente que se preocupava com as gran
des e pequenas decisões e queria que esta Casa
deliberasse.

Meus cumprimentos a V. EXª! Tenho certeza
de que está deixando a partir de amanhã esta Presi
dência com a consciência do dever cumprido, de al
guém que cumpriu uma missão - e que missão! A
história fará justiça a tudo aquilo que o Deputado
Luís Eduardo Magalhães fez como Presidente da
Câmara Federal.

Meus cumprimentos e um abraço!
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito

obrigado, querido amigo e Líder Deputado Germano
Rigotto. Sua generosidade com o Presidente real
mente me comove. V. EXª é um dileto amigo e, sem
dúvida alguma, um exemplo e um padrão de homem
público.

O SR. HERÁCUTO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ouço o
Deputado Heráclito Fortes, lembrando que terei de
encerrar a sessão às 2Dh, infelizmente, senão dirão
que não só não cumpri o Regimento como prorro
guei a sessão apenas para receber elogios.

O SR. HERÁCUTO FORTES (PFL - PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.
EXª pode não ter errado na entrada, mas a Casa
toda concordará com que V. EXª erre na saída.

Sr. Presidente, prezados colegas, a revista
Veja foi muito feliz quando disse que Luís Eduardo
sairá da Presidência da Câmara maior do que en
trou. Acompanho, desde o início da Constituinte, a
vida pública desse jovem Parlamentar. Chegou jo
vem e já com sucesso em sua carreira de político na
Bahia. Passava pelos corredores e os que não o co-

Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 5 03759

Queira Deus, nobre Deputado e Presidente que esta Casa deliberasse, decidisse, se posicionas-
Luís Eduardo, que a sua carreira seja uma suces- se.
são do que fez até este instante e que Deus cuide
de V. Exª! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, querido amigo Antonio dos Santos.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Deputado Luís Eduardo, acredito que uma
sessão, num início de noite, num final de mandato,
com a presença em plenário de colegas seus e cole
gas dos mais diferentes partidos, da Oposição ou oa
Situação, todos convergindo no posicionamento de
registro nos Anais, não poderia deixar de falar, pois
não tenho falado, Deputado Luís Eduardo. Tenho,
inclusive, participado das articulações, ajudando,
mas numa posição de resguardo e nem tanto de li
nha de frente, mas não poderia deixar de, neste mo
mento, vir aqui para deixar registrada nos Anais a
minha opinião que, tenho certeza, é a mesma da
ampla maioria desta Casa. A Casa cresceu com V.
EXª na Presidência. O Congresso Nacional, e quan
do digo Congresso Nacional estou falando em Con
gresso Nacional, não apenas na Câmara dos Depu-
tados, porque como Líder do Governo no Congres
so, sou testemunha da preocupação de V. EXª não
apenas com os assuntos da Câmara, mas também
com os do Senado e do Congresso Nacional.

Sei que V. EXª sempre se preocupou com que
houvesse harmonia no funcionamento entre Câmara
e Senado, que não existissem choques entre as
duas Casas e muito menos problemas com o Judi
ciário e o Executivo. Não vejo em V. EXª um Presi
dente que em algum momento tenha-se subordinado
ao desejo do Executivo. Vejo V. EXª como uma pes
soa de posição, uma pessoa que acredita que este
País tem de ter transformações, mudanças estrutu
rais, mudanças estruturais que passam, obrigatoria
mente, por deliberação na Câmara e no Senado.

Teve V. EXª papel fundamental para que tivés
semos avanços consideráveis nessas reformas es
truturais. Não sei, Presidente Luís Eduardo, se outro
no seu lugar teria tido condições de, em determina
dos momentos, passar por cima de posições corpo
rativas e diferenças gritantes neste Plenário entre os
partidos, entre os Parlamentares, e de fazer com
que houvesse ordem e deliberação. V. EXª fez com
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nheciam diziam: "Lá vai o filho de Antonio Carlos mas testemunho que V. EXª sai dessa cadeira como
Magalhães·. Passado o tempo, o processo inverteu- um dos mais eminentes e qualificados quadros da
se. Passava Antonio Carlos Magalhães e ouvia-se: política nacional. (Palmas.) É óbvio que trará traba-
"Lá vai o pai de Luís Eduardo". lho ao meu partido e às minhas idéias, mas fico feliz

Hoje, a história fez justiça e mostra que há es- que V. Exª, de uma família política, pertencente a
paço para os dois, até porque, neste momento, são uma força política regional que o País inteiro conhe-
exatamente o pai e o filho que presidem a democra- ce, deixe a Presidência desta Casa para reingressar
cia do Brasil: um, presidindo a Câmara dos Deputa- nas lides políticas como respeitado membro do Par-
dos, terminando seu mandato, e o outro, presidindo lamento brasileiro.
o Senado da República, iniciando seu mandato. V. EXª foi por dois mandatos Deputado Esta-

Quero congratular-me com o nobre Deputado dual e presidiu esta Casa. É, pois, um produto do
Luís Eduardo Magalhães. Tive o privilégio de acom- Parlamento brasileiro. V. EXª não é uma .liderança
panhá-Io de perto no dia-a-dia desta Casa e, em ne- forjada nos laboratórios nos quais costumeiramente
nhuma circunstância, vi V. EXª defender algo que se inventam políticos no Brasil e, sim, fruto da luta
não fosse do interesse público. Acompanhei - e o política, enfrentando adversários como eu.
momento não p~deria ser mais oportuno - a bravura Em segundo lugar, recordo-me e guardo como
c~m qu~ defendia o Parlame~to nesta Casa e atra- um dos bons momentos da minha vida parlamentar
ves da.Imprens~, como.ta~bem o su~sso com que determinada votação. Quando eu encaminhava fa-
defendia o Brasil nas mlssoes no extenor. voravelmente o projeto do Deputado Hélio Bicudo,

Sr. Presidente, encerando aqui minhas pala- sobre julgamento dos policiais militares pela Justiça
vras, como piauiense, como nordestino, só me resta Comum, V. Exª me fez um aceno, fui até a Mesa e
dizer que V. EXª merece o que o poeta pemambuca- ouvi seu pedido: "Deputado Marcelo Déda, registre,
no disse para outro ilustre conterrâneo: "Tão jovem, por favor, que o Deputado Luís Eduardo Magalhães,
e tão Presidente!" se tivesse direito de voto, votaria a favor do projeto

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito do Deputado Hélio Bicudo·. Voltei para a tribuna da
obrigado, querido amigo Deputado Heráclito Fortes. Oposição e registrei sua posição. É um gesto que

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, faço questão de lembrar, porque o Presidente da
peço a palavra pela ordem. Câmara dos Deputados soube identificar-se num

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. momento crucial da vida política nacional com a im-
ExiI a palavra. portância estratégica para um Brasil moderno de

O SR. MARCELO DÉDA (PT _ SE. Pela or- uma política conseqüente de direitos humanos.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls Finalmente, gostaria de dizer que, afora os en-
e Srs. Deputados, não votei em V. EXª treveros travados, V. EXª na Mesa e eu neste plená-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Infeliz- rio, encontrei um colega mais :xperiente 7extrema-
mente para mim. mente generoso em suas relaçoes pessoais, no trato

O SR MARCELO DÉDA _ N d . afável e na forma como discutia questões complexas
• esses OIS anos, IA " f . r t

passei por este plenário e por esta tribuna em situa- e po e~llIcas, sempre com um~ ~ase Inte Igen e,. c~~
ções de conflito político com V. EXª, de disputa políti- uma piada para ~rrefe~r ~s anlmos e poder vlablh-

'dé' TI' d . zar aquela que e a essencla do Parlamento: a con-
ea com suas I las. a vez eu seja um os mais d "d" d' A' d 'f
cáusticos críticos do estilo que V. EXª tem de condu- versa, a troca e I elas e a Ivergencla emocra Ica.
zir esta Casa. Meus cumprimentos a V. Exª Que Deus o

Tenho muito orgulho de ser sergipano e de ter abençoe. (Palmas.)
aprendido com minha gente que a política, muito O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-
embora seja uma questão extremamente importante ço a V. Exª, prezado amigo e Deputado Marcelo
e prioritária, não é tudo e que as diferenças, por Déda, as palavras.
mais agudas e r~dic~s ~o~~ são a~u7Ia~ que ali- Tenho em V. EXª um adversário, mas um ad-
mentamos, os dOIS, na?Jus~lfIC~~ a~ ~nj,ust.lÇas, nem versário leal, correto e sobretudo inteligente. V. EXª
podem a~ençoa~ os sllenclos Injustlflcavels. E por deu muito trabalho ao Presidente!
ISSO que vim aquI.

Quero também registrar brevemente três ques-
tões. A primeira delas: sou seu adversário político, (Encerra-se a sessão às 20 horas.)
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RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- FEVEREIRO DE 1997 -

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Senho
res, devo encerrar a sessão, porque já a prorroguei,
automaticamente, por uma hora. Preciso cumprir o
Regimento.

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Quero encaminhar a V.
EXª um requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (Bloco/PPB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, queremos prestar-lhe uma homenagem como po
lítico brasileiro de dimensão nacional, e o fazemos
interpretando o sentimento do povo. Não estamos
homenageando um amigo, mas exaltando as quali
dades de um homem público. Estou certo de que a
Nação toda o exalta neste momento.

Sr. Presidente, o requerimento não é meu.
Aceite-o de todos quantos aqui estão, porque, neste
momento, fazer justiça a V. EXª é fazer j!J~tiça ao
que de melhor existe na vida pública de nosso País.
Aceite, portanto, Sr. Presidente - e não citei seu
nome - a prorrogação desta sessão, em homena
gem a um homem público de nosso País.

Data

06

17

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕFS

Dia da Semana Hora Nome

51..feira 15:00 Regina Lino
15:25

21..feira 15:00 Airton Dipp
15:25 Luiz Alberto
15:50 Nilson Gibson
16:15 Chico Vigilante
16:40 Humberto Costa
17:05

'17:30

17:55
18:20

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
aproveitar o minuto restante para agradecer aos De
putados José Lourenço, Simão Sessim, Carfos Mag
no, Leur Lomanto, Jairo Azi, Saulo Queiroz, Corauci
Sobrinho, José Carlos Aleluia, Efraim Morais, José
Rocha, Jairo Carneiro, José Carlos Vieira, Roberto
Valadão, Bonifácio de Andrada, João Faustino, Ney
Lopes e Paulo Lima, que normalmente me dão CO"""

bertura.
Agradecendo essas manifestações generosas,

encerro nossos trabalhos.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, antes
lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 5, às 10
horas, haverá sessão preparatória para eleição dos
membros da Mesa para o biênio 1997/98, nos ter-

-}nQs_do.artiQo-6~do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a Sessão, designando para a próxima quinta-feira,
dia 6, às 14 horas, a seguinte

18

19

20

21

24

3l!·feira

41!·feira

5!!·feira

2l!-feira

15:00 José Machado
15:25 Fernando Ribas Carli

15:00 Julio Redecker
15:25 Haroldo Sabóia

15:00 Antonio Balhmann
15:25 Paulo Bornhausen

10:00 Sérgio Miranda
10:25 Silvernani Santos
10:50 Roberto Valadão
11:15 Jaime Martins
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

15:00 Expedito Júnior
15:25 Darci Coelho
15:50 Felipe Mendes
16:15 Narcio Rodrigues

16:40 Teima de Souza
17:05 Padre Roque
17:30
17:55
18:20 Pinheiro Landim



ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

PRIORIDADE

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 01/97

17, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI da
Constituição Federal, institui normas' para
licitação, e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela . constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, nos
termos do substitutivo apresentado

3 - PROJETO DE LEI N° 1.435-B/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 28/96) - que "autoriza
o Poder Executivo a doar estoques públicos de
alimentos, nas condições que menciona".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidáde,_
juridicidade e técnica legislativa deste. e da
emenda da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional

EMENDAS AODERECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE LEI N° 542/95 - do Sr. Cunha
Bueno e outros - que "dispõe sobre a
aquisição, por trabalhadores, de ações das
empresas a serem desestatizadas".(Apenso o
Projeto de Lei nO 2.632/96)
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Projeto de Lei nO 2.632/96, apensado, com
emenda

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

PAU T A N° 07/97
Local: Sala T-11, Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10 horas

*Caso não se realize esta reunião pela manhã
por falta de quorum, fica a mesma
automaticamente prorrogada para as 14:30 h
do mesmo dia, no mesmo local.

2- PROJETO DE LEI N° 750/95 - do Sr. Benedito
Domingos - que "altera a redação da alínea "f'
e acrescenta a alínea "g" ao inciso I, do artigo

Início.: 30/01/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 33 sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.259-8/93 - do Poder
Executivo (Mens. nO 743193) - que "dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC l-A/95 ,. REELEiÇÃO

PAUTA N° 6/97

Horário: 9 horas
Local: Plenário 11, Anexo 11

Elaboração da redação para o segundo
turno de discussão.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 1-A, de 1995 - do Sr. Mendonça Filho e
Outros - que "dá nova redação ao § 5° do
artigo 14 da Constituição Federal" (Apensada:
PEC 54/95).
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONivEL NAS SECRETARJAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 14:00 ÀS 18:00

Para obter informaçpes sobre a tramitação de
proposições nas CQ(J1jssões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes ----------6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas --------7052
Serviço de CPls 7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: NOcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 687716878
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I· COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 01/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 30/01/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 33 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.259-B/93 - do Poder
Executivo (Mens. n° 743/93) - que "dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO

NOTA: I
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ-
RIO PRÓPRIO DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 14:00 As 18:00

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes --------- 6892

SeIViço de Comissões Especiais e Externas ------- 7052
SeIViço de CPIs--------------------------------------------7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a JOÃO BATISTA MENDONÇA
RODRIGUES DE MENEZES, ponto nº 11832, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Segundo Secretário.

Cí..nara dos Deputados, 4 de fevereiro de
1997. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forme do artigo
9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, BURBARA ZOG
BI, para exercer, no Gabinete do Segundo Secretá
rio, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 10,
de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 4 de fevereiro de
1997. - Luís Eduardo, Presidente.
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(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL.JBA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMD8IMG

2S! Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPBJSP

12 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDBJPE
2S! secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PT8IMG
32 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPBIDF
42 secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMOBJPI

Suplentes de secretário:
111 ROBSON TUMA- PSLlSP

2lI VANESSA FELlPPE - PSDBJRJ

311 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDBIPE

411 WILSON BRAGA - POTIPB

Bloco (PFL)
Líder: INOC~NCIOOLIVEIRA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
(PMDBlPSOJPSLlPSC)

Líder:MICHEL TEMER

PT
Líder: JOSÉ MACHADO

PDT
Lrder: MATHEUS SCHMIDT

Welson Gasparini
Silvio Torres

Marconi Perillo
Roberto santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino

salvador Zimbaldi
AntOnio Feijão

Amaldo Madaira
Nfcias Ribeiro

Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto

Darci Coelho

Giovanni Queiroz
Carios cardinal

Vicente André Gomes

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro FIOravante

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Vlce-Lrderes:
Silvio Abreu (1 11 Vice)
Eurípides Miranda
Serafim Venzon
Severiano Alves

Vlce-Lrderes:
Nilrnário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Maria Conceição Tavares
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-Lrderes:
Ubiratan Aguiar (1 11 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo streck
Luiz Femando
Luciano castro
Rommel Feijó
José Thomaz NonO
AntOnio Aureliano
CecrCunha
Zulaiê Cobra

Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Eraldo Trindade

Jurandyr Paixão
Maria EMra

Marisa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto VaJadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

José santana de Vasconcellos
Jair Soares

José MúcIo Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Blolchi

Paes Landim
Paulo Bomhausan

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vlce-Ud..s:
Geddel Vieira Lima (1 11 Vice)
Confúcio Moura
Darcisio Perondl
Edinho Araújo
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Fernando Dinlz
Henrique Eduardo Alves
José Chaves
José Luiz Clerot

Vlce-Ud..s:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
AntOnio dos Bantos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
César Bandeira
Efrakn Morais
Elisau Moura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha

Bloco (PPB1PL)
Uder: ODELMO LEÃO

PTB
Líder: VICENTE CASCIONE

Vlce-Lrd..s:
Gerson Peres (1 2 VICe)
Arnaldo Faria de Sá
Besllio Villani
Edson Queiroz
Silvemani santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce

Hugo Biehl
Jofran Frejat

severino cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

A1cione Athayde
Luiz Buaiz

Vlce-Lkferes:
Dumo Pisaneschi Moisés Upnik
Arlindo Vargas José Coimbra

PSB
Líder. FERNANDO LYRA

Vlce-Líder:
Alexandre Cardoso



PUN
PV

UDERANÇA DO GOVERNO
Lfder: BENITO GAMA

PCdoB
Uder: SÉRGIO MIRANDA

Vic~Lídera:
Aldo Rebelo Inácio Arruda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 4-, ART. gtt - RI
PPS

Vlce-Ud....:
EJton Rohnelt (1 R VIce)
sandro MabeI
RodrIgueiJPalm'a

AntOl1lo C8rIo8 Pannunzlo
Paudemey Avellno



Aldo Arantes

Airton Dlpp
Giovanni Queiroz

1 vaga

PPS

PDT

PCdoB

Gervásio Oliveira (PSB)

Carlos Cardinal
Luiz Durão
1 vaga

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POÚTlCA RURAL

Presidente: Fellx Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: OdRIo BalbinotU (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilcau Sperafioo (PPB)
32 Vice-Presidente: TetA I3ezerra (PMDB)

Titulare.

Bloco (PMDBJPSOIPSL/PSC)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelll
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

BIoco(PMDBJPSD~SUPSC)

Bosco França (PMN) Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apollnárlo AntOnio Brasil
Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Marçal Filho
Hélio Rosas Marquinho Chedid
João Almeida Nan Souza
Pedro lrujo zaire Rezende
Roberto Valadão 3 vagas
Wagner Rossi
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Sérgio Arouca

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurfcio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
OdRIo Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

PSB

PMN

PSDB

Bloco (PFL/PTB)

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
José Jorge
José Lourenço (PPB)
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Murilo Domingos
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

1 vaga

Augusto Carvalho

1 vaga

secretário: Moizés Lobo da Cunha
Local: Plenário 114-BI. das LId. quarta e quinta 9h
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinárlo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner salustiano (PPB)

TItu.... Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
5 vagas

Darcfsio Perondl
OUso Sperafico
Oscar Goidoni

Pedro lrujo
6 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico.Cordeiro
Antonio U9no

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José MlIcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
1 vaga

PSDB

Bloco (PPBJPL)

Bloco (PFUPTB)

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezfdlo Pinheiro
Marinha Raupp
OdRio Balbinotti (PTB)
OIávio Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Adelson salvador
Armando Costa
Marçal Filho
Odacir Klein
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
TetA Bezerra
Valdir Colatto
2 vagas

Adão Pretto
Alcides Modesto
Geraldo Pastana
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhytlno
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
AntOnio Carlos Pannunzjo

Arthur VirgRio
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo



PSDB

Djalma de Almeida César
Fernando Diniz

Hélio Rosas
Pedro Novais

Robarto Valadão
Rubens Cosac

1 vaga

Roberto santos
S81vador Zimbaldl
Vic Pires Franco (PFL)

Bloco (PPBlPL)

Coraucl Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Roberto Campos
Wagner salusliano
Welinton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wdson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
sandra Starling

Nelson Marchezan
Nielas Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
salatiel Carvalho
Silvernanl santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genofno
Tllden santiago

1 vaga

lvandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
RobsonTuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBlPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton (PSDB)
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco VI8Ila

Bonifácio de Andrada
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luis Barbosa
Luiz Buaiz

Talvane Albuquerque
Welinton Fagundes

2 vagas

Haroldo SabóIa
Nilmário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montoro
Roberto Rocha

salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

PDT

A1mino Affonso
Danllo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Niclas Ribeiro
VlC9nte Arruda
Welson Gasparini
ZUlaiê Cobra

José Geno/no
Luiz Mainardi
Marcelo Dada
MiRon Mendes
Milton Temer

PT
JoãoColaço

Jandira Feghali

Femando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

PSB

PDT

PCdoB

Eurfpedes Miranda
Wolney Queiroz
1 vaga

Inácio Arruda

Sérgio Guerra

Secretária: Maria ivone do Espfrlto santo
Local: Plenário S81a 14-A quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CON8nTUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: A1oyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB) PSB

Alexandre cardoso Nilson Gibson

secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, 8aIa 1 terça-feira, quarta-feira e qlin1a-feira -1Oh 
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (P5DB)

Titulares Suplentes

AntOnio dos santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
NelsonTrad
Paes Landim
Raul Belém
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
VlC9nte C8scione
Vilmar Rocha
2 vagas

Arlindo Vargas
Átila Lins

Cláudio cajado
Eliseu Moure
Elton RohneU

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Magno Bacelar

Maluly Netto
Moisés Lipnik

Philemon Rodrigues
Raimundo santos

Coriolano Sales
ÊnioBacci
5iMoAbreu

PCdoB

Aldo Arantes

Matheus SChmidt
Severiano Alves
WoIney Queiroz

Jandira Feghali

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

AroIdo Cedraz
Lindberg Farias (PCdoB)
Luciano Pizzatto

Aloysio Nunes Ferreira
Ary Kara
Gilvan Freire

Albérico Filho
Barbosa Neto

Carlos Apolinário

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira



1 vaga

Sérgio Carneiro

Adão Pretto
Luciano Zica

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Ricardo Izar

Márcia Cibills Viana

AntOnio Feijão
Elias Murad
JoséAnibal
Rommel Feljó

José Genorno
Paulo Delgado

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

José Coimbra
Osmir Lima

sameyFilho

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Aleaste Almeida
A1cione Athayde

Inácio Arruda (PedoB)
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PMDBJPSDIPSLIPSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
ReginaLino

Valdir Colatto

Bloco (PPBlPL)

Celso Russomanno
Dalila Figueiredo
Pimentel Gomes
Vanessa Fellppe

PSDB

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PCdoB)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wlgberto Tartuce

Albérico Filho
Chicão Brigido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Maria Valadão
2 vagas

Aldo Rebelo
PT

GilneyViana
Ivan Valente

PDT

Sérgio carneiro

PSB

José Machado
1 vaga

Serafim Venzon

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário Sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

Presidente: Elias Murad (PSOB)
12 VIce-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 VIC8-Presidente: Paulo Delgado (PT)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PV

Fernando Gabelra Fernando Ferro (PT)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Plenário 13 Sala 3 quarta-feira -1 Oh
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDBJPSDIPSLIPSC)
Edison Andrlno Armando Abllio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Blery José Aldemi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

Ceci Cunha
LeOnidas Crlstino

Mário Negromonte

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa

PSDB

Airton Dlpp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Ellseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

AntOnio Carlos Pannunzjo
B.Sá
João Leão

carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Fernando ZUppo (PDT)
12 Vice-Presidente: AIrton Dlpp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: carlos AIrton (PPB)

TItu......

Abelardo Luplon
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Hesiander

Gerváslo OlIveira

Elton RohneU
José Prlante

Marqulnho Chedld
Pinheiro Landim

1 vaga

Raquel C8p1beribe

ÁtllaUns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
Vilmar Rocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José P1notti
Marcelo Barbleri
Noel de Oliveira



Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro MabeI

Art Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetti
Hugo Blehl

Laprovlta Vieira
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José CoImbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PP8IPL)

Cunha Uma
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

José Múcio Monteiro
Urna Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
SarneyRlho

BIoco(PMO~S~SL/PSC)

Antonio do Valle
Dilso Speraflco
Elton Rohnelt
José Priante
Orclno Gonçalves
Paulo Rltzel

PCdoB

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezlnha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 VIce-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 VICe-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titula.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Gilvan Freire
4 vagas

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

PT

POT

PCdoB

Bloco (PP8IPL)

Antonio Geraldo
Célia Meneies
Costa Ferreira

João Mala
Luiz Braga

VIcente C8sc1one

Bloco (PMDlWSDlPSL/PSC)

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Marilu Guirnarães
Paulo Bornhausen
V~marRocha

2 vagas

1 vaga

Fernando ZUppo

João Paulo
Nedson Micheleti

De Velasco
ElcIone Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

RaImundo Matos

SIP.~

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo ele Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio BIcudo (PT)
12 VIce-Presidente: Pedro WIlson (PT)
22 VICe-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

TItu....

Anivaldo Vale
4 vagas

PSOB

Francisco Silva
4 vagas Antonio Ballmann

Luiz carlos HauJy
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vlttorio MedioU

PSOB

Antonio Feijão
João Faustlno

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Cruslus

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia ele Araujo
Local: Plenário 112 - 81. das Ud. quarta-feira - 10h
Telefones: 318-7024 a 7026

F1avioAms Dalila Figueiredo
Nllmárlo Miranda (PT) Fernando Gabelra {PV}
S8bastiãoMadeira 2 vagas
Tuga Angerami

PT

Helio BIcudo Marta SUpllcy
Pedro Wilson 1 vaga

POT

Fernando Lopes Eurfpecles Miranda

PSB

1 vaga Fernando Lyra

João Fassarella
José Machado
severino cavaIcanti (PPB)

1 vaga

1 vaga

PT

Luiz Mainardi
Maria da ConcelçAo Tavares

Vânia dos Santos

POT

Fernando ZUppo

PCdoB

Paudemey Avellno (PPB)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
111 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
211 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
311 Vice-Presidente: Marilu Guinarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Lima Netto
Mauro Lopes
Rogério Silva

Wilson Cunha
2 vagas

MussaDemes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
SiMo Torres (PSDB)

BIoco(PMO~SO~SUPS~

AntOnio do Valle
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Jairo carneiro
José Jorge

Udia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon santiago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMOBIPSOMUPSC)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria EMra José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita camata
Marqulnho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPB~L)

Ar! Magalhães
BasOlo Villanl
Delfim Netto
Eujáclo Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
VadãoGomes

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger

Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre santos
F1ávioArns
Narcio Rodrigues
Ubiratan Aguiar

Eslher Grossl
Padre Roque
Pedro Wilson

Severiano Alves

PSOB

PT

POT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Luciano castro
Osmênlo Pereira

Roberto santos
SIMoTorres

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

PSOB

Fernando Torres
Firmo de castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Cruslus
1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo
Vênia dos santos
1 vaga

POT

Fernando Lopes
Fernando Ribas carli

PCdoB

Alexandre santos
Amaldo Madeira

Luiz Cartos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

Coriolano sales
Enio Bacci

PSB

Ricardo Gomyde (PCdoB) Socorro Gomes (PC do B)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Locai: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-69OO16905f7011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delllm Netto (PPB)
111 VIce-Presidente:Fetter Júnior (PPB)
211 VIce-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
311 VIce-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

TItu...... SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

Suplente.

PSB

Aldo Rebelo

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Betinho Rosado

João CoIaço

secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
111 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
211 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
311 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

TItu......
Adauto Pereira

Efraim Morais
João Mellão Neto

José Lourenço (PPB)

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Cartos Vieira
Manoal castro



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Efraim Morais Abelardo Lupion
Eliseu Resende Hilário Coimbra
José Santana de Vasconcelos Murllo Pinheiro
Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Haroldo Lima (PCdoB)
Marcos Lima
Oscar Goldoni
2 vagas

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anizlo (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Mussa Dames

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Cuiroz

1 vaga

Anibal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Werner Wanderer
4 vagas

Bloco (PPBJPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PSDB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur Virgnio
candinho Matos
Jayme Santana
João Faustino
1 vaga

PT

Arlindo Chinaglla
Eduardo Jorge
Nllmário Miranda
1 vaga

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano Anghinetti
3 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Augusto Carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello A1ceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen Edson Queiroz
Romel Anizio Roberto Campos
Salatiel carvalho 2 vagas
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck Paulo Feijó
AntOnio Feijão salomão Cruz
José Chaves (PMDB) Vlttorio Meddioli
1 vaga 2 vaga

PT

Fernando Ferro Haroldo sabóia
Luciano Zica José Borba (PTB)
1 vaga Milton Mendes

PDT

José Maurfcio Airton Dipp

PSB

1 vaga 1 vaga

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Plenário, Sala 15-B quarta-feira - 10h
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 VICe-Presidente: Renan Kurtz (POT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PDT

Giovani Queiroz
1 vaga

PCdoB

Sérgio Miranda

PSB

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique cartaxo
Local: Plenário 9, sala 961 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-68881ô887
Fax: 318-2176

Cidinha Campos
José Maurfcio

1 vaga

1 vaga

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra

Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço (PPB)
Paulo Gouvêa



Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia (PPB) 2 vagas
1 vaga

Leur Lomanto
1 vaga

Roberto Fontes
1 vaga

Elcione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José A1demir
José Pinotli
Udia Cluinan
Rita camata
saraiva Felipe

Chicão Brlgldo
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Olavo Calheiros

Regina Uno
2 vagas

PSDB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo

Bloco (PPBJPL)

PSDB

Adylson Motta
Cunha Uma
Jofran Frejat

Severino cavalcanti
Wagner 8aIustiano

Cartos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madeira

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

F1ávioArns
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PT

Jayme Santana
Luiz Piaulylno

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

Fernando Gabeira (PV)
Marta SUpllcy

A1cione Athaycle
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Taivane Albuquerque

Bloco (PPBJPL)

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

PDT

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

1 vaga

Artindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelll

Paulo Paim

Fernando Ribas Cartl
Wilson Braga

PT

PDT

PCdoB

Cidinha Campos
Seraflm Venzon

Jandira Feghali

Humberto Costa
José Augusto
Marta SUpllcy
Tuga Angerami (PSOB)

João Mellão Neto
José cartos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Rlho

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel capiberibe

secretária: Mrriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 VICe-Presidente: José Coirnbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

cartos Alberto (PSOB)
luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Adelson salvador
Armando Costa

Cartos cardinal
1 vaga

Armando Abmo
Oarcfslo Perondi

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Ayres da Cunha
cartosMagno
Ceci Cunha (PSOB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Urslcino Queiroz
1 vaga

PSB

Gonzaga Patrtota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Femandes
Local: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feira - 10h
Telefones: 318-8266- 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSOB)
12 Vice-Presidente: 0sm4nio Pereira (PSOB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Farta de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José A1demir (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhernar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo P1saneschi
Marilu Guimarães

RoIand Lavigne
Zila Bezerra

1 vagas



Bloco (PMDBJPSDlPSLJPSC)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Ritzel
sandro Mabel 2 vagas
zaire Rezende

1 vaga

Aníbal Gomes
Edinho Araújo

João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

BIoco(PMDBJPS~SUPSC)

Alberto GQldman
Alberto. Silva
BarbosaNeto
Carlos~

De Vel/:lJlCp
Eliseu Padilha
Moreira Franco
Rubens Cosac
1 vaga

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PPBlPL)

Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

PCdoB

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: PIeoário Sala 11 - terça-feira, quarla-felra equinta-feira-1Oh
Telefones: 318-'6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Presidente:
12 VICe-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

TItula.... SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Sérgio Arouca

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dunio Pisaneschi
Jairo Azi
João Mala
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Darci Coelho
1 vaga

PSDB

Almino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

OIávio Rocha

PT

Carlos santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

1 vaga

PPS

1 vaga

Belinha Rosado
Corauci Sobrinho

Ellseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

Bloco (PPBlPL)

Alceste Almeida Basilio Villani
Antônio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
LuIs Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMDB) Ninon BaIano
1 vaga Osmar Leitão

PSDB

Ademir Lucas Candinho Mattos
Leônidas Cristino Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feijó Oswaldo Soler
Pedro Henry Raimundo Matos
Simão sessim 2 vagas
1 vaga

PT

Carlos santana GilneyViana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus Schmidt
VICente André Gomes 1 vaga

PCdoB

Antônio Brasil (PMDB) Undberg Farias

PSB

Pedro Valadares A1exendre Cardoso

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário Sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PEc-1, DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REELEiÇÃO)

Proposiçio: PEc-1195 Autor: Mendonça .

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
12 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
22 VICe-Presidente: Jofran Frejat (PPB)
32 VICe-PJ'l*,· jente: Alexandre santos (PSDB)
Relator: Vic Pires Franco (PFL)



SupIentH TItu.... Suplentes

Armando Costa
Moreira Fraooo

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Suplentes

AntOnio Baltvnann
Welson Gasparlni

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Nelson Marquezelll
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Coraucl Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMDB

Bloco (PFUPTB)

PT

Hélio BIcudo Marcelo Déda
Milton Temer sandra starllng

POT

Coriolano sales Enio Baccl

Bloco (PLJPSDn'SC)

Eujáclo Simões expedito Júnior

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

PSOB

AntOnio Carlos Pannunzlo
Arthur Virglllo

PPB

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA ÀC~NSTIJUIÇÃO

9, DE 1995, QUE -ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSnTUlçÃO FEDERAL
(lNCENnVO AO TURISMO)

ProposIçio: PEc-II95 Autor: Ricardo Hncllo
• outros

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco VIana

secretária: Maria Helena CoutInho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
19 VIce-Presidente: José A1demlr (PMDB)
2l' Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3g Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItu....

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário CoImbra
Ricardo Barros

•Célia Mendes
JalroAzl

18UtLomanto
.MOiSés Upnlk

'Paulo LIma
RalJlBelém

1 vaga

Bloco (PMOBIPSDlPSIA'SC)

Armando AbOIo
EdlnhoBez

José Prlante
Paulo Rltzel

Pedro Novais
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Coraucl Sobrinho
Félix Mendonça
José Muclo Monteiro
Mendonça Filho
Philemon Rodrigues
VIC Pires Fraooo

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José A1demlr
Maria Elvira
Odacir Klein

Bloco (PPBJPL)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
OdelmoLeão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trlndacle
Ricardo Izar Eurico Miranda
Romel Anfzlo Jorge WlIaon
Valdemar Costa Neto Pedro Canedo

PSOB

Adroaldo Streck Edson SIlva
Alexandre santos Mário Negromonte
Marconl Perlllo OIavlo Rocha
Roberto Brant PedroHenry
Silvio Torres WeIson GasparlnI

PT

João Paulo Humberto Costa
José Genofno Marcelo Deda
Miguel Rossetto Padre Roque

POT

Matheus SChmldt -. ___ SJIVIO Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Secretária: Brunllde Uvlero C. de Moraes
Local: servo Com. EspecIaIs. Anexo 11. sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUIÇÃO
NR 2-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARnOO 62 DA CONSMUIÇÃO FEDERAL-
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçio: PEC-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
19 Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
3g VIce-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)



José Aldemlr
Nair Xavier Lobo
sandroMabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre santos
Nelson Otoch

PMDB

PPB

PSDB

PT

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo Teixeira

Paulo Bauer (PFL)
Roberto Balestra

1 vaga

CecíCunha
1 vaga

Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

PSDB

PT

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga

Adroaldo streck
Alexandre santos

carlos santana
1 vaga

~nlo Bacci

Eujáclo Simões

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR 17195, QUE

, HALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONsnTUIÇÃO
FEDERALH (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Propoalçio: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItu...... SUplentes

PFLJPTB

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Propoalçio: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça FUho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: El,Jrlco Miranda (PPB)
32 VIce-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

BIoco(PMDBJPSD~SLJPSC)

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

PDT

Bloco (PUPSD/PSC)

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

Eujáclo Simões

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberlo Valadão
Teté Bezerra

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
1 vaga

Henrlque Eduardo Alves
2 vagas

carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

PMDB

AroIdo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Eujáclo Simões
Eurico Miranda
Ibrahim AbI-AckaI

Bloco (PPBJPL)

Alzlra Ewerton
carlos Airton
JoséEgydio

AntOnio Brasil
Olavo C81heiros
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

PSDB
carlos ApoIlnário Koyu lha

Genésio Bernardino Nelson Marchemo
1 vaga Paulo Feij6

PPB 1 vaga

carlos Airton PT
Pedro Valadares (PSB) Fernando Ferro

Adroaldo streck
Firmo de Castro

1 vaga

Ivan Valente



Bloco (PFUPTB)

2 vagas

Suplentes

FlávioArns
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Coriolano Sales

PT

PSB

PDT

Bloco (PPBJPL)

PSDB

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

BIoco(PMD~SDJPSUPSC)

Confúcio Moura
2 vagas

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Matheus SChmidt

Ouílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Fassarella
João Paulo

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
N2 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL»
Proposição: PEe-43195 Autor: Rita camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSOB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulare.

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

1 vaga

Suplentes

Coriolano sales

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PDT

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

BIoco(PMD~SD~UPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Marllns
1 vaga

Bloco (PPBJPL)

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
LocaI: Servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 40, D': 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCAH

Proposição: PEe-40J95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Marllns (PMOS)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: LeOnidas Crlstino (PSOB)
Relator:

Titulare.

Nllton Baiano
2 vagas

sandra Starling

Matheus SChmidt

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
LocaI: sarv. Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
TelefoneS: 318-687417052

1 vagaPSDB

AntOnio Carlos Pannunzio
LeOnidas Crlstino
Mário Negromonte

PT
Carlos Santana
João Coser

PDT

Serafim Venzon

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMOB)

Vrtlorlo Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
LocaI: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ.Nll 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMOB)



Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparlnl (PSOB)

211 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
311 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

TItu......

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
1 vaga

3 vagas

João Paulo
1 vaga

SUplen1H

Júlio César
Mendonça Fdho
Roberto Fontes

1 vaga

celso Russomanno
1 vaga

Candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondl

1 vaga

PT

POT

PPB

PSOB

João Fassarella
Sandra Starling

José de Abreu
Vicente Arruda

A1z1ra Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Oreino Gonçalves

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva
2 vagas

PSOB
Herculano Anghlnettl (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PPB

Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro landim

4 vagas

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

TItu....

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Luplon
Augusto VIveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella
1 vaga

PT Matheus SChmidt Coriolano Sales

POT
Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga SIlvio Abreu

Bloco (PLJPSDJPSC)

EuJáclo Simões

Hélio Bicudo
Nilmárlo Miranda
1 vaga

Marta SUplicy
Milton Mendes

1 vaga

Bloco (PLJPSDJPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Gerváslo Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Esp.-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063f7555

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

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 EMEN,DA À CONSTITl!IÇÃO Nlt 57,
DE 1995, QQE liDA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PEC-S7195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Oreino Gonçalves (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!STÍYEIS LíQU!DOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposlçio: PEc-a1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
111 Vice-Presidente: João Mala (PFL)
2l! V"1C9-Presldente: Mario Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBJPMN)

José Egydlo

Adelson salvador

Aracely de Paula
Chico da Princesa
DuRio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Mala

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murllo Pinheiro

Werner Wanderer



Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paullno

PUDB

PPB

2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

Titular••

Bloco (PFlIPTB)
Carlos Alberto (PSDB)
EliseuMoura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

PUDB
Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSOB)
1 vaga

Suplentes

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
·2 vagas

Basílio Villani
Salatlel Carvalho
3 vagas

João Pizzolattl
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

AntOnio Feijão
L80nidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

AntOnio Aureliano
Cunha Lima (PPB)

Marconi Parillo
1 vaga

PSDB

AntOnio Feijão
Arthur VirgDio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT PDT

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser Wolney Queiroz

LucianoZica
Teima de Souza

Bloco (PSBlPUN)

Wilson Braga

PCdoB

Haroldo Lina Socorro Gomes

secretária: Angela Mancuso
LocaI: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 84, DE 1991, QUE
-ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposlçio: PEC084J91 Autor: Nlela. Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
1ll Vice-Presidente:
2ll Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3ll Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronlvon Santiago (PFL)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
LocaI: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND!, À CONSTITUiÇÃO NR
89-A, DE 1995, QUE -DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposlçio: PEc-a9195 Autor: NIe". Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
1ll Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2ll Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3ll Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)
Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio Cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
1 vaga

Eujácio Simões

Airton Dipp
Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

PL

PSB

PDT

Francisco Horta

Pedro Valadares

José MaurIcio
1 vaga



Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À

AUNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CO~STITUIÇÃOFEDERAL" ,

(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Propoek;io: PEc-128195 Autor: Nlcl•• Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
211 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Ritzal (PMDB)

TItu.... SUplen1H

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães A1mino Affonso
Francisco Horta Felipe Mendes Vicente Arruda
Francisco Silva 1 vaga ZUlaiê Cobra

PSDB 1 vaga

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Roberto santos OIávio Rocha José Genorno
Zulaiê Cobra salomão Cruz Marcelo Dada

PT
Milton Mendes

Luiz Mainardi Milton Mendes
1 vaga 1 vaga ~nio Bacci

PDT Sitvio Abreu

1 vaga Luiz Durão Aldo Arantes
PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga De Velasco

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 Vlce-Presldente: Roberto VaJadio (PMDB)
2lI VIce-Presidente:
311 VJce..Presklente: Jarbas LIma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

TItuIlli'U Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ. Nll 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODlFlCAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDlCIARIO"

Propoelçio: PEc-lMW2 Autor: Hélio Bicudo
• outros

Haroldo Lima

Luiz Mainardi
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Coriolano sales
Matheus Schmidt

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feij6
1 vaga

PT

PDT

PSDB

PCdoB

Gonzaga Patriota

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson

Fernando Gonçalves
JalrSoares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

AntOnio dos santos
Átila Uns

Benedto de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes landim

Phllemon Rodrigues

PMDB

Cláudio cajado
Coraud Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurfclo Najar
VIcente caeclone
2 vagas

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSOB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSOB)
Marcos Lima

Mário Martins
NaIr XavIer Lobo

AnfbaJ Gomes
De Velasco
Paulo Ritzal

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PP8IPL)

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

PPB

A1zira Ewerton (PSDB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Aylson Motta
A1caste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

PSDB

AntOnio Feijão



Edinho AraIljo
João Natal

Jorge Wilson (PPB)
José Prlante

Niclas RIbeiro (PSOB)
Wagner Rossi

Ezfdlo Pinheiro
João Leão

saulo Clueiroz (PFL)
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Phllemon Rodrigues

saJorrtAo Cruz (PSOB)
Urslclno Queiroz

1 vaga

PT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparlnl (PSDB)

PSDB

PMDB

Hélio Bicudo
Marcelo Dada
1 vaga

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
severino cavalcanti (PPB)
Vicente Casclone
Wilson Cunha
1 vaga

Danilo de Castro
Robérlo Araújo (PPB)
VICente Arruda
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim AbI·Ackel
Prisco Viana

Aloysio Nunes Ferreira
Gllvan Freire
Ivandro Cunha lima
José LuiZ C1erot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Raquel Capiberibe Gerváslo Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11-Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

~ 155\,.DE 1993, Ql!E -ALTERA A
REDAÇAO DO PARAGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALU

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposlçio: PEc-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abl-Ackel (PPB)

TItu.... SupIenIes

Bloco (PFLIPTB)

Amon Bezerra
OIávio Rocha

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Ivan Valente
Marta Suplicy

João Maia (PFL)
SebastlAo Madeira

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murlla Pinheiro

Benedito Guirnarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSOB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PT

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

GlineyVlana
1 vaga

Carlos Airton
Jair Bolsanaro
Valdenor Guedes

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrtnho

Robérlo Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara serejo
Local: servo Com. Especlals- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063f7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~ 133... DE 1992, QUE -ACRESCENTA

PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONS.JITUIÇÃO FEDERAL'~

(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)
Proposiçio: PEc-133192 Autor: Nlcl•• Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
12 VIce-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 VIce-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItu.... Suplen1es

Bloco (PFLlPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
selomão Cruz (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
Waldomlro FIOravante

Javalr Arantes
Nicias Ribeiro

PDT PDT

1 vaga Glovanni Queiroz Cidlnha campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Ellon Rohnelt

Bloco (PUPSIWSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Clueiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: Darclsio Perondi (PMDB)

TUubw.. SUp~m.s

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Pedro Canedo

Valdomiro Meger
2 vagas

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina
1 vaga

PDT

Bloco (PSEWMN)

Serafim Venzon
VICente André Gomes

Bloco (PLlPSDlPSC)

Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
1 vaga

José Teles
2 vagas

Bloco (PMDEWSDIPSLlPSC)

Darcfslo Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPEWL)

Luiz Buaiz

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: SaIV. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~Sl1TUIÇÃO
N5I 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Propoalçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gome.

Presidente: Darcfsio Perondl (PMDB)
12 VICe-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 VICe-Presidente: Antonio carlos Pannunzlo (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

TUU.... Sup~m.s

Bloco (PFLJPTB)

Alexandre c8rdQso

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita camata
3 vagas

Claudio Chaves
DurJlo Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

Ayres da Cunha
carlos Magno
Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Clueiroz

Bloco (PSEWMN)

Adelson satvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: S9lv. Com. Especiais-Anexo li, S8Ia 169-B
Telefones: 318-706317066 .

Armando AbrJlo
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
José Pinotti
saraiva Felipe
1 vaga

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO
N"169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARllGO 167 E O ARllGO 198 DA
CONSmUIÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RI;CURSOS ORÇAMENTÁ,RIOS A NíVEL DA
UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Propoalçio: PEC-16M3 Autores: Eduardo Jorge

.W.ldlrPI....

PPB PSDB

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: SaIV. Com. Especiais-Anexo li, sata 169-B
Telefone: 318·7063n055

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Aroues (PPS)

carlos Mosconi
CedCunha
Jovair Arantes
OsmAnlo Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

PT

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
2 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

AntOnio carlos Pannunzlo
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bamardo

José MaurIcio

PT

PDT

Arthur VirgrJio
celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt



Bloco (PFLlPTB)

Benito Gama Belinha Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
Mussa Demes Osmir Lima
Paulo Cordeiro Osório Adriano
Paulo Urna Osvaldo Biolchi
Rubem Medina 1 vaga

PMDB

Alberto GoIdman AntOnio Brasil
José Luiz C1erot Edlnho Bez
José Prlante Hélio Rosas
Jurandyr Paixão Lídia Quinan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Rávio Derzi
Paudemey Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Femando Torres
Luciano castro SiMoTorres
Luiz carios Hauly Veda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos santos Paulo Bemardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus SChmidt Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Horta Eujáclo Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

Proposição: PEc-G175J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Plzzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares Suplentes

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
LocaI: Servo Com. Esp. - Anexo li, salas 169-B
Telefone: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmU~çÃo N!l175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga

Nilson Gibson

Suplentes

Ivan Valente
WaIdomiro FIOravante

1 vaga

carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

sandro MabeI
1 vaga

Fernando Zuppo
SOvio Abreu

Alexandre santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconl Perillo

Jaime Femandes
João carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

A1z1ra Ewerton (PSDB)
Luciano Castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário CavaIlazzI

Prisco Viana

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PLlPSDJPSC)

Alexandre Cardoso

Marcelo Dada
Maria Laura
Teima de Souza

Aloysio Nunes Ferreira
Eleione BarbaIho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

Eujáclo Simões

Rávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto campos
VadãoGomes

A1mino Affonso
L90nidas Crlstlno
Roberto Brant
1 vaga

Eurlpedes Miranda
Matheus Schlmldt

Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Phllemon Rodrigues
VICente Cascione
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSnTUlç~O tfl173 DE 1995, QUE _
MODIfiCA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO

PUBUCA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEc-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulam



1 vaga Raquel capiberibe

Secretário: SlIv\o SOusa da Silva
Local: SeN. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

Secretária: Marlene Nas8If
Local: SeN. Com. Especlals- Anexo 11. 8aIa 169-B
Telefones: 318-7067nfJ66

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

NR 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS~ E 72 AO ARTIGO 8ll DO

ATO DAS DIst:-OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MIUTARES"
Proposlçio: PEc-188194 Autor: zaIre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VIce-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 VIce-Presidente: Tuga Angeraml (PSDB)
32 VIce-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItu..-es Suplen1ea

Bloco (PFLlPTB)

Osmir Lima Jonival Lucas
Paes landim José Mendonça Bezerra
Paulo HesJander Ricardo Barros
1 vaga 1vaga

PMDB

AryKara RItaC8mata
Elclone Barbalho 2 vagas
Roberto VaJadão

PPB

Augusto Nardes Anlvaldo Vale
JaIr Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

EUrípedes Miranda SIlvIo Abreu

Bloco (PIA'SD/PSC)

Eujácio Simões Expedto Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PPBIPL)

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

AntOnio dos Santos
Nelson Marquezelli
Régls de Oliveira
VHmarRocha

Bloco (PMOBIPSOIPSLJPSC)

Euler Ribeiro (PFL) Mário Martins
Olavo Calheiros 2 vagas
1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota Ubaldino Júnior

secretária: Edla calheiros Bispo
Local: SeN. Com. especiais - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NV 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSmUCIONAL DOS MIUTARES"
(REGIME DOS MIUTARES)

Proposlçio: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
12 Vica-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vica-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Feijoão (PSDB)
Relator. Wemer Wanderer (PFL)

José Unhares 3 vagas
OdelmoLeão
sUvemé.n1 santos

PSDB

B.Sá Ademir Lucas
Fernando Torres lidemar Kussler
Luciano castro ltarnar Serpa

PT

João Coser João Fassarella
Paulo Delgado João Paulo

PDT

Fernando Ribas carli Edson ezequiel

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

A PROPOSTA DE EMENDA À
CONStITUiÇÃO NR ~01, DE 199G

QUE "lIALTERA O PARAGRAFO 72 l.Ai
ARTlGO,~ DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IN~~IBIUDADE DE PARENTES)
Propoalçio: PEc-201195 Autor. Euler Ribeiro

Presidente: Nelson,t.1arquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente:'Régls de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presldénte: Sllvernani santos (PPB)
32 VIC6-Presidente: Luciano castro (PSOB)
Relator: Olavo calheiros (PMDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Miranda

PCd08

Haroldo Uma



Titulares TItu.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

JaIme Femandes
José Borba

. LulzBraga
.. Paulo Bauer

Roberto Pessoa
2 vagas

José CoImbra
Mauricio Najar
OSvaldo Blolchl
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
Ricardo Barros

Claudio Cajado
COsta Ferreira

Osvaldo COelho
Paulo COrdeiro

Ronivon santiago
2 vagas

Luiz Buaiz
5 vagas

PSOB

Bloco (PPBlPL)

Alvaro Valle
AugustoNardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto campos
Valdomlro Meger

Bloco (PMDBlPSDl'PSLJPSC)

Emerson Olavo Pires Eliseu Padilha
José LuiZ C1erot Marquinho Chedid
Maria EMra 4 vagas
Mansa Serrano
Zé Gomes da Rocha

OfVelasco
Femando Diniz

Marquinho Chedld
SandroMabel

2 vagas

Cunha Lima
Hugo Blehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PP8JPL)

Bloco (PMDBlPSDlPSLmSC)

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orclno Gonçalves
Silas Brasileiro
S1mara Ellery

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço
José da Paixão
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
Celso Russomanno
Luciano Castro
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

êllasMurad
LeOnIdas Cri8llno

Nelson Marchezan
VICente Arrudà

1 vaga

FeuRosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto sentos
Ubiratan Aguiar

Alexandre Santos
AávioAms

Osmanio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT PT

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgll
Marcelo Dada

Silvio Abreu

Gonzaga Patriota

JaqU8S Wagner Ivan Valente
JdAoCOser José Machado

José Genorno Pedro Wilson
por POT

Matheus Schmldt
severino Alves

PSB

Nilson Gibson
PSB

PCdoB Gervaslo Oliveira

Esther Grossi
Miguel Rossatto

1 vaga

Sérgio Carneiro

1 vaga

secretária: Maria Auxllladora
Locai: servo COm. Especlals- Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DE8nNADA A
PROFERIR PARECER À PEC Nt 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O AR11GO 207
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL11

AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES
Proposição: PEc-370196 Autor: PODER EXECUTIVO

Presidente: Marisa serrano (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMOB)
2Q Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3Q Vice-Presidente: Feu Rosa (PSOB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Haroldo Lima Aldo Rebelo PCDOB

Lindberg Farias Ricardo Gomydde

Secretári8: Ana Clara sereJo
Locai: servo COm. EspeclaJs, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER ÀPEC NR
407196, QUE ALTERA A REºAÇÃO DO ARnGO

100 DA CONSTIlU~ÇAO FEDERAL
(PRECATORIOS)

Proposlçio: PEe-.t07196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo LuplOn (PFL)
1Q Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3~ VIce-Presidente: Aávlo Derzi (PPB)
3Q VIce·Presldente: Zulalê CObra (PSOB)
Relator: José Luiz C1érot (PMOB)



Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Suplentes Felipe Mendes
Sérgio Naya

Marconi Perlllo (PSOB)
Moacyr Andrade

PSOB

Amon Bezerra AntOnio Aureliano
João Leão Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

POT

Luiz Durão 1 vaga

Bloco (PLJPSDIPSC)

Eujáclo Simões Elton Rohnelt

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
l.oclE servocan.~ - Anele> l~ sara 169-8
Telefones: 318-7555f7063

Jair SOares
Luciano Pizzatto

Nelson MarquezelN
Paulo Bauer

Danllo de Castro
José Thomaz NonO

Vicente Arruda

BasIlIo Villani
Francisco Rodrigues

Roberto campos

PT

PSOB

Bloco (PPBJPL)

Bloco (PMOBIPSDn'SLJPSC)

Fernando Dinlz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

luciano castro
luiz Piauhyllno
ZUlaiê Cobra

Flávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Eliseu Padilha
José luiz Clerot
Max Rosenrnaoo

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. EspecIals- Anexo li, S8Ia 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PúBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS 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 (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Niclas RIbeiro (PSOB)

TItu.... SupIentH

Bloco (PFLIPTB)

carlos Santana
Jair Meneguelli

SuplentM

PPB

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

PT

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

3 vagas

PSOB

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
carlos Magno

Fé/Ix Mendonça
Júlio César

Célia Mendes (PFL)
Francisco SIlva
José Rezende

Albérico Filho
Ellseu Padllha
sandro Mabel

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMOB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSOB»

TItu....

Benito Gama
carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro
1 vaga

JoséAnlbal
1 vaga

MarIa da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Betlnho Rosado
Cláudio cajado

Luiz Braga
1 vaga

SHvIo Abreu

Chico Vigilante
1 vaga

POT

PMOB

Fernando Ribas caril

Marcelo Dada
Milton Mendes

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

Nicias RIbeiro (PSOB)
2 vagas

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

POT

Miro Teixeira Fernando ZUppo

Enivaldo Ribeiro

PPB

José Linhares

Bloco (PUPSDIPSC)

Ronivon Santiago (PFL) Pedro Canedo



Bloco (PMDBlPSIWSLJPSC)

Undberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria ElvIra Udla Quinan
1 vaga 1 vaga

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara E1lery

3 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NR 1.210195, QUE "ALTERA A RED~ÇÃO DA
LEI NR 2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPOE SOBRE
A POÚTlCA NACIONAL DO PETRÓlEO E DEFI
NE AS ATRIBU~ÇÕESDO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PETRÓlEO BRASILEIRO SOCIE·

DADE ANÔNIMA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS·

Proposlçio: PL·1.210J95 Autor: Luciano Zlca

Presidente: Alberto GoIclman (PMDB)
12 VIce-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 VIce-Presidente: Romal Anlzio (PPB)
32 VICe-Presidente: LsOnidas Crlstlno (PSDB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Belinho Rosado carlos Magno
Ellseu Resende Eliseu Moura
Lima Netto Manoel castro
Paulo Bauer MaurIcio Najar
Paulo Cordeiro Nelson MarquezeUi
Rubem Medina Ricardo Barros
VIcente casclone Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSIWSL/PSC)

Alberto GoIdman
Barbosa Neto
Edlnho Bez
EUseu Padllha
Oscar Goldoni
1 vaga

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghtnetll

Wagner Salustlano

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
saverlno cavalcanti

Iberê Ferreira
Marllu Guimarães
Roberto Jefferson
1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

secretária: Maria do Amparo Bezerra da SHva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NR 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposlçio: PL·1.151195 Autora: Marta SUpllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 VIce-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
22 VIce-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 VIce-Presidente: salvador 21mbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

TItu.... SUplentes

Bloco (PFL/PTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Urslcino Queiroz

PSDB

Celso Russomanno
salvador 21mbaldl
Tuga Angerami

PT

Osmânlo Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto campos
Romal Anlzio

Bloco (PPBJPL)

A1c1one Athayde
.Amaldo Faria de Sá

Basilio Villani
Cunha Bueno

José Egydlo
1 vaga

Jair Meneguelli
Nllmário Miranda

PDT

Sérgio carneiro

José Genolno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes

Adroaldo Streck
A1mino Affonso
Eduardo Mascarenhas
LsOnidas Crlstlno
Roberto santos

PSDB

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feljó
Sflvio Torres

1 vaga

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

PSB

Fernando Lyra Raquel capiberibe
Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossetto

Matheus SChmldt

PT

Luiz Alberto
Marcelo Dada

Maria da Conceição Tavares

PDT

5erallm Venzon



PSB PDT

Sérgio Guerra Gonzaga Patriota Renan Kurtz Fernando Zuppo

PCdoB PSB

HaroldoLina Jandira Faghal Gonzaga Patriota Nilson Gibson

José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Claudio Chaves
Fernando Gonçalves

Jair Soares
Luciano Plzzatto
Osvaldo Blolthi

Rogério Silva
2 vagas

Bloco (PMDBlPSDJPSLJPSC)

Darcl'slo Perondl
E\II8U Padllha
Gen6alo Bernardino
José PlnotU
PInheiro landim
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José COinbra
José Mllclo Monteiro
Lina Netto
Roberto Jefferson

PCdoB

Sérgio Mlrandil Aldo Rebelo

Secretária: Eda BIspo
Local: Serv. Com. E8pecIaIs, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
tfl4~DO SENADO FEDERAl, QUE
-PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉ~HOS~ALARPELASEMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU

ASSEMELHADAS- E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
-PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

PropoeIçio: PL-4.42!JM Autor: senado Federal

Prelidente: J;uler RIbeIro (PFL)
111 Vlce-Precldente: TaIvane Albuquerque (PPB)
~ VIce-PresIdente: ZUJalê Cobra (PSDB)
a- VIce-Preeldente:
Relator: PInheiro Landm (PMDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Ademir Lucas
celso Russomanno

JoioLelo
Paulo Feljó

Simão 8assim

Cleonâncio Fonseca
Cunha Lima

José Rezende
Pedro canedo

2 vagas

carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
Joio Thomé MestrInho

Nair Xavier Lobo
Rubens Cosac

1 vaga

PSDB

Bloco (PPlWL)

Albérico Cordelro
AntOnIo dos santos

Arolde de OlIveira
Joio carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria ValadAo
Osório Adriano

Bloco (PMDBlPSDJPSLIPSC)

Adelson 8aJvador
AryKara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Max Rosenmann

AJdlr cabral
carlos Alberto Campista
Chico da Princesa
Paulo Bauer
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
ZlIa Bazerra

Antonio Feijão
Jovair Arantes
Le6nldas Cristina
Mário Negromonte
Pedro Henry

secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo Com. EspecIaIs-Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI tfl3.71CW3 QUE -INSTrrUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO·.

Propoalçio: PL4.71D193 Autor: Poder ExecutIvo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 VIce-Presidente: Gonzaga Patrlotà (PSB)
211 VIce-Prasldente:
311 VIce-PresIdente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMOB)

Tltua.es SupIenfM

Bloco (PFUP1"B)

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
salatlel carvalho
Wellnton Fagundas
Wigberto Tartuce

PT Bloco (PPBIPL)

Ariindo Chlnaglla
GlIneyVlana
Paulo Bernardo

carlos santana
Nllmárlo Miranda

Pedro Wilson

Cunha Bueno
Herculano Anghlnelt\
JoséEgydlo

BasOIo Villani
Jofran Frejat

luiz Buaiz



PCdoB

Agnelo Queiroz Jandlra Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. especiais,.. Anexo li, Sala .169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O,
PROJETO DE LEI NA 4.376f93, DO PODER·
EXECunVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM AnVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Propoaiçio: PL nll 4.376J93 Autor: Poder execUtIvo.

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
111 VIce-Presidente: Jorge Tadeu MudaJen (PPB)
211 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: OSvaldo Blolchl (PTB)

Tltu.... Suplentu

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves AntOnio Geraldo
Jaime Martins Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Lira
Maluly Netto Betlnho Rosado
Paulo Cocdelro Ellseu Resende
Ursiclno Queiroz João Iensen (PPS)
1 vaga PhUemom Rodrigues

PUDB

Chicão Brigldo Luiz Fernando (PSOB)
Edlnho Araújo NlcIas Ribeiro (PSOB)
Euler Ribeiro (PFL) 4 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi
1 vaga

PPB

Laura Carneiro (PFL) Carlos Airton
Maria VaJadão (PFL) Carlos Camurça
Valdenor Guedes Felipe Mendes
Wagner Salusllano Rogério Silva (PFL)
1 vaga VaIdomlro Meger

PSDB

ElIas Murad S.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas
Tuga Angeraml Jovalr Arantes

PT

Milton Mendes Migual Rossetto
Sandra Starling Waldomiro FIOravante

PDT
Euripedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp. - Aoexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-6lfT4I7067

COMISSÃO ESPECIAL

DE8nNADA A PARA DARPÀRECER AO
PROJETO DE LEI NA 4.591, DE 1994,

E SEUS APENSADQS, QUE DISPÕEM S~RE
A POLf'nCA NACIONAL DE DROGAS E DAO

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Proposlçio: PL nlI4.5911lM Autor: Senado Federal

Presidente:
12 VIce-Presidente: Elias Murad (PSOS)
2ll VIce-Presidente: Remi Trinta (PMOS)
32 VIce-Presidente:
Relamr:U~ánoQuelroz~~L).

TItu.... Suplentes

José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

PSDB

Carlos Mosconi
C9ClCunha
Eduardo Mascarenhas
Jovalr Arantes
ZUlaiê Cobra

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
1 vaga

PDT

VIcente André Gomes

PSB

Sérgio Guerra

Augusto VIveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchl
Raul Belém

PMDB

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPS)
José Luiz Clerot

PPB

Ibrahlm Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomlro Meger

Severino cavalcanti
2 vagas

:,Jx:;' ",
Márcia Marinho

Osmânio Pereira

Pltr:%~;:~
\VáIliJSsâ Fellppe

.1(.:'."1

Humberto Costa
2 vagas

Fernando Ribas Caril

JoãoCoIaço

SenltoGama·
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Oanllo de Castro
Jovalr Arantes

PSDB

Herculano Anghinettl (PPS)
Nelson Otoch



Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther Grossl
Marta SUplicy

PDT

Eurfpedes Miranda
1 vaga

Bloco (PL/PSD/PSC)

Roland Lavigne (PFL)

Bloco (PSDlPMN)

1vaga PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme santana Cipriano Correia

Arlindo Chlnaglia Roberto santos Paulo Feijó
GllneyViana Silvio Torres 2 vagas

Humberto Costa PT

João Paulo José Genoino
2 vagas Paulo Delgado Padre Roque

sandra Starllng Waldomlro FIOravante

PDT
José Egydio

Coriolano sales Enio Bacci
Matheus SChmidt Eurfpedes Miranda

PCdoB

L1ndberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones:318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POlÍllCAS,DEVENDOPROPOR,DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO ELJ!ITo
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARllDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONS11TU~ÃOFEDERAL

Presidente: Mendonça FIlho (PFL)
1ll VICe-Presidente: Áracely de Paula (PFL)
2ll Vice-Presidente: Jayme santana (PSOB)
3ll Vice-Presidente: A1zjra Ewerton (PSOB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PUPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. EspeciaIs - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE N~TA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELAllVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONS11TU~ÃOFEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1ll VIce-Presidente: Edlnho 8ez (PMOB)
2 ll VIce-Presidente: Marcon! Perlllo (PSOB)
3ll VICe-Presidente: Vilrnar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gabelra (PV)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Coraucl SobrInho
José santana de Vasconcellos
Mendonça FiIlo
Paulo Gouvea
VICente casclone

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbleri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

Raquel capiberibe

Iberê Ferreira
Paes landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VdmarRocha

Barbosa Neto
Chicão Brfgido
Marlsa serrano

MElurfdo Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Fernando Lyra

Aldo Arantes

FéHx Mendonça
José carlos Aleluia
Manoel castro
Ney Lopes
PaesLandlm
saulo Queiroz
VUrnar Rocha

Bloco (PSBlPMN)

PCdoB

PMDB

1 vaga

Haroldo Lima

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Upnik

OSório Adriano
Roberto Pessoa

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Uma
JoséJanene
Prisco Viana
Romel Anrzlo

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1vaga

Edinho Bez
Eliseu Padllha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
SUas Brasileiro
1 vaga

AntOnio do Valle
MarcosLlma
Paulo Ritzel

3 vagas



salomão Cruz (PSDB)
samey Filho (PFL)

sabastlAo Madeira (PSDB)
Slias Brasllelro (PMDB)

Suplentes

Autor: Preald6nc1a

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)

Tuga Angerami (PSDB)

Suplentes

José Prlante (PMDB)
Luiz Fernando (PSDB)

Paudemey Avellno (PPB)
salomão Cruz (PSDB)

Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

TItula....

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
João Fassarelia (PT)
Miro Teixeira (PDT)

Secretária: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. EspecIais. Anexo li. saia 169-B
Telefone: 318-7066n067

Propa.lçio:
Coordenador: AntOnio Feijão (PSDB)

TItu....

A1z1ra Ewerton (PSDB)
Anlbal Gomes (PMDB)
AntOnio Feijão (PSOB)
Cunha lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, POR 25 SESSÕES,

A PARllR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDIÇÕES C!ERAlS DO PROCESSO DE

DESESTAllZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Propa.lçio: Autor: Preald6ncla

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões EspecIaIs - Anexo li. Bala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíoDO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)
Fernando Gabelra (PV)
Gerváslo Oliveira (PSB)
Gllney Viana (PT)
Luciano Plzzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. especiais-Anexo 11. 8aIa 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PERíoDO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTlVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Secretário: Silvio Sousa da SlIY8.
Local: servo Com. EspecIaIs .... ·Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO EXTERNA

DESllNADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSOB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) S1mara Ellery (PMOB)

Secretário: José Maria Aguiar de castro
8ervIço de Comissões EspecIaIs - Anexo I. 5aia 169-8
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESllNADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELA1JVOS À DIêMARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

PPB

Anlvaldo Vale Cunha Bueno
Basmo Villanl Herculano Anghlnetti
José Janene Laprovlta Vieira
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Roberto campos

PSDB

Firmo de castro AritOnio Feijão
Luiz Carlos Hauly Femando Torres
Marconi Perlllo 2 vagas
Veda Cruslus

PT

José Pimentel João Coser
Nedson Mlcheleti Maria Conceição Tavares
VAnia dos santos 1 vaga

PDT

Coriolano sales Márcia C1bllls Viana
Fernando Lopes 1 vaga

Bloco (PLlPSD.'PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra Ricardo Herácllo

PCdoB

Séglo Miranda 1 vaga



SUbseCRETARiA dE EdiçõEs TlCNiCAS
do SENAdo FEdERAl

a.
OON~
~ 1_

CoNSTmJIÇÃO FEDERAL AlUAUZADA COM TOD.\S AS MlJD.6.NÇAS EFE'TUAOAS

DESDE A SUA El..ABORAÇÃo EM i~88. 1NC.lJlDAs, INCUJSIVE, TODAS AS
EME.~ CONSJlTUCIONAIS DE REVISÃo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes. Anex.o 1. 22.11 andar - 70165-900 - BrasOia - DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex.: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
VIS N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento li

esquerda)



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte : R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura dporte

Valor do número avulso

R$ 127,60 (cada)

R$O,30

Os pedidos devem seracompanhados decheque pagávd em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 55560204/4, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - i>F
CEP: 70160-900

Maiores infonnações pelos Tdefones (06í) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Di'itribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.
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