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nadas de Chefe de Zona Eleitoral, nos Quadros
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Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando
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Julgamento na 21. Região da Justiça do Traba
lho, define jurisdição, e dá outras providências
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Nll. 356/98 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando os nomes
dos Deputados que integrarão a Comissão Exter
na para "acompanhar a invasão do Parque Na-
cional do Iguaçu". 05230

N.!!. 361/98 - Do Senhor Deputado Inocên-
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
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Constituição e Justiça e de Redação, em substi-

. tuição ao Deputado Paes Landim. 05231
N.2 442/98 - Do Senhor Deputado Inocên

cio Oliveir~, Líder do PFL, informando que o
Deputado Alvaro Gaudêncio Neto passa a fazer
parte da Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC n.2 34/95. 05231

N.2 463198 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Salvador Zimbaldi para integrar a Comissão de
Cpnstituição e Justiça e de Redação. 05231

N.2 168/98 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
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Nll 54/98 - D6 Senhor Deputado Paulo
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S/N.2 98 - Do Senhor Deputado Pedro
Corrêa, Presidente Nacional, em exercício,
do PPB, comunicando que o PPB, por meio
de sua Comissão Executiva, expulsou limi
narmente de seus quadros o Deputado Sér-
gio Naya. 05232
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Na 712198 - Do Senhor Deputado Eurípe- governamental de reforma previdenciária. Apre-
des Miranda, comunicando que está reassumin- sentação, ao Relator da matéria, de proposta
do suas atividades parlamentares......................... 05232 para incremento do valor das aposentadorias

RECURSOS proporcionalmente aos anos de contribuição ex-
cedentes de 35. 05262

Recurso n2 225, de 1998 - (Contra decisão B. SÁ _ Epidemia de dengue no Estado do
da Presidência em Questão de Ordem), (sem Piauí. Investimentos na área de saneamento bá-
efeito suspensivo) (do Sr. Humberto Costa e da sico como condição para o efetivo combate à
Srf. Jandira Feghali) - Recorre da decisão da 05262
Presidência em Questão de Ordem acerca de doença ' .
procedimentos adotados pelo Senhor Presidente ROLAND LAVIGNE - Ações do Governo
da Comissão Especial destinada a proferir pare- Federal para reversão da crise na cacauicultura

à PEC _o 33-Hl95 05233 do Estado da Bahia. 05263cer .1"" .
Recurso n2 226, de 1998 - (Contra Decisão LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Julga-

Conclusiva de Comissão) - (do Sr. Alexandre Car- mento, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
doso e outros) - Requer, nos termos do art. 58, §§ ral, de recurso contra a desclassificação do crime
12 e 32, combilado com o art. 132, § 2il do Regi- praticado por jovens brasilienses contra o índio
mento Interno, que o Projeto de Lei n2 2.879, de pataxó Galdino Jesus dos Santos. Concessão,
1997, com parecer contrário da Comissão de VIa- pelo Poder Judiciário, de indenização às vítimas
- T .. do I PI á' 05239 da tragédia do Plaza Shopping de Osasco, no

çao e ransportes, seja aprecIa pe o en no..... Estado de São Paulo, e do Edifício Palace li, no
PROJETOS A IMPRIMIR R' d J . E t d d R' d J' 0526310 e anelro, s a o o 10 e anelro...:.........

Projeto de Lei n2 3.607-C, de 1993 - (Do Sr. FERNANDO ZUPPO - Anúncio de apre-
Jackson Pereira) - Concede incentivos fiscais do sentação de requerimento de informações à Fun-
imposto de renda para empreendimentos turísti- dação Nacional do índio - FUNAI, sobre a situa-
cos, nas áreas da Sudam e da Sudene; tendo pa- ção da comunidade indígena poturu-zoé, Estado
receres: da Comissão de Economia, Indústria e do Pará. 05264
Comércio, pela rejeição deste e das emendas IVAN VALENTE - Exigência de aprofunda-
apresentadas na Comissão; da Comissão de De- mento, pela Casa, de investigações em tomo de
senvolvimento Urbano e Interior, pela rejeição, concessões feitas pelo Governo Federal ao De-
contra os votos dos Deputados Antônio Brasil e putado Sérgio Naya. Anúncio de apresentação
Eliseu Moura; e da Comissão de Finanças e Tri- de projeto de lei sobre número máximo de alunos
butação, pela inadequação financeira e orçamen- por classe na educação básica >................ 05264
tária. 05244 JOSÉ GENOíNO - Instauração, pela Mesa

Projeto de Lei n2 4.181-A, de 1998 - (Do da Câmara dos Deputados, de processo para
Poder Executivo) Mensagem n2 229/98 - Altera o cassação do mandato do Deputado Sérgio Naya.
Anexo 111 da Lei n2 9.442, de 14 de março de Oportunidade de rediscussão do instituto da imu-
1997, qUe dispõe sibre a tabeka de cálculo da nidade parlamentar................................................ 05265
Gratificação de Condição Especial de Trabalho - UBIRATAN AGUIAR _ Relevância da im-
GCET. Pendentes de pareceres das Comissões plementação, no Estado do Ceará, do Programa
de Trablaho, de administração e Serviço Público; de Educação Profissional Contextualizada, elabo-
de Finanças e Tributação; e de C~mstituição e rado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universi-
Justiça e de Redação,. o projeto e a emenda de 05252 dade Estadual do Cel:!-rá. 05266
plenário.................................................................. EDISON ANDRINO - Aplauso à Rede Bra-

PROJETOS APRESENTADOS si! Sul - RSS, do Estado de Santa Catarina, pela
Projeto de Lei Complementar n2 221, de promoção da campanha "Use a cabeça: dirija

1998 - (Do Sr. Germano Rigotto) - Dá nova re- pela vida". 05267
dação ao inciso VIII do artigo 32 da Lei Comple- oLÁvia ROCHA - Maior fiscalização pelos
mentar oi 87 de 1996 e insere o § 9i ao artigo 21 organismos competentes dos serviços prestados
da mesma Lei Complementar. 05256 por empreiteiras paraenses na execução ou re-

Projeto de Decreto Legislativo n2 631"de forma de obras públicas. Conveniência de rigoro-
1998. - (Do Sr. Gonzaga Patriota) - Dispõe so- sa fiscalização na aplicação, por municípios da
bre a realização de plebiscito para a criação do região amazônica, dos recursos oriundos da Su-
estado do Rio São Francisco. 05260 perintendência do Desenvolvimento da Amazônia

IV - Pequeno Expediente - SUDAM. 05268
SERAFIM VENZON - Importância das mo- JOANA DARC - Uso indiscriminado de

dificações introduzidas pela Casa na proposta agrotóxicos no País. 05268
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FERNANDO LYRA - Homenagem ao can- MARCIO FORTES - Conveniência de con-
tor e compositor Chico Buarque de Holanda. 05269 cessão de anistia para taxas estaduais e munici-

SÉRGIO MIRANDA - Inconveniência da pais incidentes sobre o Edifício Palace 11, implodi-
aprovação, pela Casa, do Projeto de Lei nl! 4.046, do diante da ameaça de iminente desabamento.
de 1997, que dispõe sobre o Título de Participa- Irregularidade. ele financiamentos obtidos pela
~ R ita d S . P'bl' TPR 05270 construtora SERSAN junto a órgãos públicos. Li-çao em ece e ervlÇo U ICO - •••••••••••

CONFÚCIO MOURA _ Urgente restaura- beração, pela Caixa Econômica Federal, de linha
de crédito aos proprietários de apartamentos doção da BR-364, em especial no trecho Fazenda _.

Nova Vida-Porto Velho, Estado de Rondônia. ..... 05270 edifício sinistrado, para construção de novo pré-
dio no mesmo local. ,............................. 05278

NILSON GIBSON - Meta do Govemador Mi- JOSÉ PINOTTI _ Providências da Mesa
guel Arraes, de Pemambuco, de visita a todos os para concretização do pedido de urgência, apr~
Municípios do Estado nos próximos três meses. ..... 05271 vado pela Casa, para a discussão de projeto de

PAULO FEIJÓ - Presença, na Capital Fe- lei dos genéricos :·......................... 05279
deral, do Prefeito Sylvio Lopes, de Macaé, Esta~ NAIR XAVIER LOBO - Aplauso à adminis-
do do Rio de Janeiro, em busca de recursos fe- tração do Sr. Sulivan Silvestre' à frente da Funda-
derais para superação dos problemas causados ção Nacional do índio - FUNAI. 05279
pelas fortes chuvas no Município. 05272 PAULO ROCHA _ Situação de abandono

PAULO LUSTOSA - Entrega, pelo orador, de Municípios da região oeste do Pará. Denúncia
de relatório à Comissão de Fiscalização Rnan- do Ministério Público Federal dá prática de irregu-
caira e Controle da Casa referente às denúncias laridades do superintendente do IBAMA no Esta-
divulgadas na imprensa sobre o envolvimento e do do Pará. 05279
responsabilidades compartilhadas de instituições ALDO ARANTES _ Decretação de estado
financeiras oficiais, órgãos e autoridades da Ad- de greve pelos professores da Universidade Fe-
ministração Pública em transações com a cons- deral de Goiás. Caráter discricionário de Medida

, trutora inadimplente ENCOL S/A. 05272 Provisória sobre instituição de programa de in-
HUMBERTO COSTA - Solidariedade ao centivo à docência nas instituições federais de

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da ensino superior :.................................. 05280
61 Região de Pernambuco, Francisco Solano de VALDECI OLIVEIRA - Defesa da escolha
Godoy Magalhães, pelas medidas de moraliza- de Olívio Dutra como candidato do Partido dos
ção <ró.órgão.......................................................... 05274 Trabalhadores ao Governo do Estado do Rio

LAEL VARELLA - Repúdio à prática do Grande do Sul........................................................ 05281
~borto no País. 05275 LUIZ ALBERTO - Artigo ·Uma cidade gue-

EDINHO BEl - Urgente adoção, pelo Gover- to", de autoria do jornalista Samuel Celestino, pu-
no brasil~iro, de medidas para recuperação dose- blicado no jomal A Tarde. 05282
tor leiteiro nacional, com ênfase na proteção do AYRTON XEREX - Correspondência enca-
mercado doméstico_Gontra importações predatórias minhada ao Presidente Michel Temer, pela únião
e garantia de estabilidade nos preços do leite. ....... 05275 das Associações do Bairro da Maré - UNIMAR,

JOSÉ MELO - Editorial "Momento de sobre o discurso proferido pelo Deputado Lind- .
Apreensão·, pubjicado pelo jornal A Crítica, so-- berg Farias na Audiência Pública nl! 1, promovida
bre o 31.2 aniversário da Zona Franca de Ma- pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
naus, Estado do Amazonas. Aprovação, pelo ANEEL, para depate da atuação da Light - Servi-
Conselho de Administração da Superintendência ços de Eletricidade S/A, no Rio de Janeiro, Esta-
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, de do do Rio de Janeiro.............................................. 05284
projetos de ampliação, diversificação e atualiza- PAULO PAIM :- Incoerência entre previsõ-
ção do parque industrial. 05276 es do Govemo Fernando Henrique Cardoso e a

VANia DOS SANTOS - Acerto da Mesa Di- realidade socioeconÔmica do País........................ . 05286
retora no encaminhamento à Comissão de Consti- NELSON MARQUEZELLI- Degradação do
tuição e Justiça e de Redação da Casa de pedido setor agrícola. Desemprego na área rural. Expec-
de cassação do mandato parlamentar do Deputado tativas da agropecuária para o ano de 1998. Defi-
Sérgio Naya. Apoio à proposta de modificação do nição da política agrícola brasileira. 05287
instituto constitucional relativo à imunidade parla- FERNANDO GONÇALVES - Urgente apu-
mentar. Urgente reforma política no País. ............... 05277 ração dos fatos e cOnseqüente punição dos res-

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Faleci- ponsáveis pelo desabamento parcial do edifício
menta, no Estado da Paraíba, do Desembarga- residencial Palace 11, no Rio de Janeiro, Estado
dor Manoel Taigy de Queiroz Filho. 05278 do Rio de Janeiro. Reavaliação nos critérios de
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concessão de financiamentos a"construtoras. Ma
nifestação de solidariedade às famílias das víti-
mas da tragédia ..

ENIO BACCI - Quadro de deficiências do
ensino de primeiro grau no País .

DILSO SPERAFICO - Conveniência de revi
são de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro.

JORGE TADEU MUDALEN - Transcurso
do Dia Intemacional da Mulher - 8 de março......•

FEU ROSA - Elogios à atuação do Deputa
do Ubiratan Aguiar à frente da Primeira Secreta-
ria da Câmara dos Deputados .

CLAUDIO CAJADO - Transcurso do 1902
aniversário de fundação da Faculdade de Medici
na da Bahia - 18 de fevereiro.......................•.......

CUNHA BUENO - Relatório divulgado pelo
Governo dos Estados Unidos da América sobre a
situação dos direitos humanos no Brasil. Impro
cedência dos ataques da direção da Confedera
ção Nacional do Comércio - CNC, à diretoria da
Federação de Serviços do Estado de São Paulo
-FESESP................•.......................•.........•..........

ALDIR CABRAL - Contrariedade à afirmação
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CNBB, de inexistência de aumento de recursos
públicos destinados ao ensino fundamental.
Apoio à política de restrições à distribuição de re
cursos da educação para escolas particulares.....

JOÃO MENDES - Incremento da produção
agricola brasileira. Excelência dos trabalhos desen
volvidos pela Sociedade Nacional de Agricultura.....

VALDIR COLATTO - Defesa de criação do
Fundo de Aval para atendimento aos pequenos
agricultores e aos agricultores familiares em bus
ca de recursos para financiamento de suas ativi
dades. Importância da agricultura familiar como
base do desenvolvimento sustentado. Maior agili
zação ao Programa de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar - PRONAF.....•...........................•......

RICARDO GOMYDE - Redução, pelo C0nse
lho Nacional de Pesquisa - CNPq, do número de bol
sas de mestrado~ para 1998. Corte no núme
ro de bo1sas cistrbuídas pela Fundação para Capaci
tação do Pessoal de Ensino Superior- CAPES. Artigo
"Sobre a destnJição da ciência brasileira", de autoria
do Prof. Marcos Casar Danhoni Neves•..•.••..•..•.•...•..•

MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES - Na
tureza desordenada da execução do Programa
Nacional de Desestatização no Govemo Feman
do Henrique Cardoso. Contrariedade ao Acordo
Multilateral de Investimentos - MAl, da Organiza
çâo Mundial do Comércio. Encaminhamento da
última versão do projeto do MAl aos Presidentes
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e
da Comissão de Relações Exteriores..••...•....••..••.
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05293

05295

05296

05296

05~7

05299

ROBERTO PESSOA - Posse do econo
mista Lauro Chaves Neto n.a presidência do Insti
tuto Brasileiro de Executivos de Finanças do
Ceará -IBEF. 05302

SANDRO MABEL - Esclarecimentos sobre a
posiÇão dO orador com relação aos episódios refe
rentes ao desabamento do Edifício PaIace li, no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Indignação
contra os atos irresponsáveis e criminosos atnbuí
cios ao Deputado Sérgio Naya e à construtora SER
SAN, de sua propriedade. Defesa de imediata cas
sação do mandato do Deputado Sérgio Naya e de
sua responsabilização pelo ocorrido................ ......... 05303

V - Grande Expediente
URSICINO QUEIROZ - Importância da

reeleição do Presidente Femando Henrique Car
doso para a consolidação do processo de desen
volvimento do País. Necessidade de correção
das desigualdades regionais brasileiras. Urgente
destinação de mais recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS, ao Estado da Bahia. ..............•.. 05304

IVAN VALENTE - Natureza do Plano Na
cional de Educação da Sociedade Civil, apresen
tado pelo Bloco de Oposição na Casa. Aspectos
negativos da proposta governamental sobre o as
sunto. Quadro da educação brasileira. Educação
como prioridade nacional. 05307

MARÇAL FILHO (Pela ordem) - Necessi
dade de aprovação de projetos de lei sobre crédi
to educativo em tramitação em regime de urgên
cia na Casa. Urgente liberação, pelo Tesouro Na
cional, de recursos para o Programa de Crédito
Educativo. Início dos estudos para implantação
de moeda única pelos paíse::> do Mercado Co-
mum do Sul - MERCOSUL. 05310

DALILA FIGUEIREDO (Pela ordem) - Per
das financeiras sofridas pelos Municípios em de
corrência da implantação do Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério. Anúncio de enca
minhamento de indicação ao Ministério da Fa-
zenda eql defesa de compensação pelas perdas. 05311

HUMBERTO COSTA - Questão de ordem
sobre necessidade de suspensão da sessão
diante da falta de quorum regimental para infcio
da Ordem do Dia. '05312

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Existência,
na Casa, do quorum regimental. Convocação dos
Deputados ao plenário para apreciação da Ordem
do Dia..................................................................... 05313

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) - Anún
cio de apresentação de projeto de decreto legislati
vo sobre realização de plebiscito para criação do
Estado do Rio São Francisco. Regulamentação de
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro refe
rentes ao transporte a1temativo. Redução de ací-



Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 05205

dentes após a vigência do Código. Mensagem da Determinação à Secretaria-Geral da Mesa
Polícia Rodoviária Federal no Estado do Ceará de acionamento das campainhas.......................... 05322
sobre a Operação camaval 98. Nec~idade de WAGNÊR ROsSI,' INOC~NCIO OliVEIRA,

.colaboração de toâos para o êxito total do Códi- ERALOO TRINDADE, DALILA AGUEIREOO (Pela
90· 05313 orden1) - Solicitação aos Deputados de COITlpareci-

JAIR MENEGUELLI (Pela ordem) - Anún- rnento ao plenário pàra apreciação da Ordem do Dia. 05322
cio de apresentação, pelo orador e os Deputados PRESIDENTE (Michel Temer) - Fixação de
Paulo Rocha e Paulo Paim, de projeto sobre re- prazo para comparecimento dos Deputados a
vogação de lei relativa ao contrato temporário de plenário sob pena de suspensão do pagam~nto. . 05323
trabalho.................................................................. 05315 HUMBERTO COSTA, ALEXANDRE CAR-

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Aumen- DOSO, COLBERT MARTINS, L1NDBERG FA-
to dos índices de violência no Distrito Federal em RIAS (Pela ordem) - Esclarecimento à Presidên-
decorrência da política de ocupação desordena- cia, para efeitos administrativos, sobre obstrução
da do solo promovida pelo Governo Joaquim Ro- regimental do Bloco de Oposição, do PSB, PPS e
riz, sem a correspondente geração de novos em- PSTU. 05323
pregos. Urgente liberação, pelo Governo Federal, INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -
de recursos para reequipamento das forças de Reiteração do. pedido de comparecimento dos
segurança pública do Distrito Federal................... 05315 Deputados a plenário....;........................................ 05323

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Contra- ALEXANDRE CARDOSO (pela ordem) -
nedade à política adotada pelo Ministro Paulo Solicitação à Presidência de encerramento da
Renato Souza, da Educação, com relação às uni- sessão ,.......................................... 05324
versidade públicas. Equívocos do Programa de PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
Incentivo à Docência, do Govemo Federal; 05316 ao Deputado Alexandre Cardoso. 05324

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca- ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Re~e-

ção dos Deputados a plenário para início da Or- ração do pedido de comparecimento dos Deputa-
dem do Dia. 05316 dos do PPB a plenário. 05324

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Sucatea- JOSÉ PINOTTI (Pela ordem) - Solicitação
mento das universidades públicas brasileiras. Do- à Presidência de informação sobre inclusão na
cumento "Carta de Porto Alegre", resultante do pauta do projeto de lei dos genéricos. 05324
XVII Congresso da Associação Nacional dos 00- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
centes do Ensino Superior - ANDES, realizado ao Deputado José Pinotti. 05324
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) ..:..
de 6 a 12 de fevereiro............................................ 05316 Protesto contra a reedição de medida provisória

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - sobre cobrança de contribuição previdenciária de
Resolução da Federação Paulista de Futebol so- servidores inativos.....:........................................... 05324
bre concessão aos aposentados do direito de PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua-
compra de ingresso nos estádios paulistas por 'ção da votação, em primeiro tUrno, do Substituti-
preço semelhante ao pago por estudantes. 05319 vo do Senado Federal à Proposta de Emenda à

VI- Ordem do Dia Constituição n2 33-1, d~ 1995, que modifica o sis-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação tema de previdência social, estabelece normas

de requerimento para constituição de Comissão de transição e dá outras providências................... 05325
Externa destinada à averiguação das condições PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo........ 05321 da Emenda Aglutinativa n2 1.'................................ 05327

t
Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO

respectivas bancadas os Srs. Deputados MARTA MADEIRA, Relator da matéria..~....:..:........:........... 05328
. SUPLlCY, WAGNER ROSSI, JOSÉ PINOTTI, Usou da palavra para encaminhamento da

DALILA FIGUEIREDO, MARIA VALADÃO, votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .... 05328
ERALDO TRINDADE. 05321 Usaram da palavrà para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação respectivas bancadás os Srs. Deputados SÉR-
do requerimento. 05321 GIO AROUCA, MATHEUS SCHMIDT, ALEXAN-

HUMBERTO COSTA - Questão de ordem DRE CARDOSO, MARIA VALADÃO, ERALDO
sobre encerramento da Ordem do Dia em face da TRINDADE, WAGNER ROSSI.............................. 05328
inexistência de quorum regimental. 05322 PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta ção ao Plenário sobre concordância do Deputado
ao Deputado Humberto Costa............................... 05322 Paulo Paim na retirada da emenda em votação. .. 05328



05206 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

Usou da palavra para orientação da res- ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, PEDRO VA-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO LADARES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO PI-
OLIVEIRA.............................................................. 05329 SANESCHI, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Reti- OLIVEIRA, WELSON GASPARINI, DARCíSIO
rada da Emenda Aglutinativa n2 1. 05329 PERONDI, WELSON GASPARINI, HUMBERTO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação COSTA, COLBERT MARTINS~ HUMBERTO
da Emenda Aglutinativa n2 49. 05329 COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO PISA-

MATHEUS SCHMIDT (Pela ordem) - Ma- NESCHI, HUMBERTO COSTA, ·SIMARA ELLE-
nutenção da Emenda Aglutinativa n2 49. 05329 RY. 05332

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Solici-
MADEIRA, Relator da matéria. 05329 tação à Presidência de informação sobre o prazo

Usaram da palavra para orientação das para conclusão da votação.................................... 05333
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉR- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
GIO AROUCA, MARIA VALADÃO, JANDIRA ao Deputado Humberto Costa............................... 05333
FEGHALI, MATHEUS SCHMIDT, HUMBERTO Usou da palavra pela ordem, para retifica-
COSTA, MATHEUS SCHMIDT, JANDIRA FEG- ção de voto, o Sr. Deputado HÉLIO ROSAS. 05334
HALI, DARCISIO PERONDI, ERALDO TRINDA- Usaram da palavra para orientação das
DE, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, respectivas bancadas os Srs. Deputados WEL-
L1NDBERG FARIAS, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE SON GASPARINI, ERALDO TRINDADE.............. 05334
CARDOSO ,... 05330 Usou da palavra pela ordem, para retificação

ROBSON TUMA (Pela ordem) - Pedido de de voto, o Sr. Deputado PAULO NASCIMENTO. .... 05334
verificação do funcionamento do sistema de som. 05331

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) -
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Necessidade de fixação de limite de tempo para

ao Deputado Robson Tuma. 05331 t - 05334as vo açoes ..
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- Usaram da palavra pela ordem, para retifi-
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RO- cação de voto, os Srs. Deputados MARCELO
DRIGUES PALMA, ERALDO TRINDADE, AYR- BARBIERI, CUNHA LIMA, USHITARO KAMIA.... 05334
TON XEREZ, SIMARA ELLERY, ODELMO Usaram da palavra para orientação das res-
LEÃO, HUMBERTO COSTA, ERALDO TRINDA- pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO
DE, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ BUAIZ, HUM- OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, ERALDO TRINDA-
BERTO COSTA..................................................... 05331 DE, HUMBERTO COSTA, DUILlO PISANESCHI... 05334

Usou da palavra pela ordem, para retificação Usou da palavra pela ordem a Sr.a Depu-
de voto, o Sr. Deputado DUILlO PlSANESCHI. 05332 tada JANDIRA FEGHALI :.............................. 05335

Usaram da palavra para orientação das CARLOS SANTANA (Pela ordem) - Anúncio
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- de apresentação de requerimento para realização
ÇAL FILHO, ERALDO TRINDADE, DUILlO PISA- de sessão de homenagem ao Grêmio Recreativo
NESCHI, MARÇAL FILHO, WAGNER ROSSI...... 05332 Escola de samba Estação Primeira de Mangueira,

Usou da palavra pela ordem, para retifica- do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 05335
ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ TELES........... 05332 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBEi:nO,COSTA, JAN-
BERTO COSTA, ERALDO TRINDADE, DUILlO DIRA FEGHALI, WAGNER ROSSI, ARNALDO
PISANESCHI. 05332 MADEIRA, MATHEUS SCHMIDT, L1NDBERG

Usou da palavra pela ordem, para retificação FARIAS, WOLNEY QUEIROZ, WAGNER ROSSI,
de voto, o Sr. Deputado CORAUCI SOBRINHO. .... 05332 HUMBERTO COSTA, WOLNEY QUEIROZ.....:... 05335

Usaram da palavra para orientação das ras- Usou da palavra pela ordem, para registro
pectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO de voto, o Sr. Deputado MIRO TEiXEIRA............. 05335
COSTA, DUILlO PlSANESCHI, ERALDO TRINDA- Usaram da palavra para orientação das
DE, ARNALDO MADEIRA, HUMBERTO COSTA... 05332 respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- BERTO COSTA, WOLNEY QUEIROZ, TELMA
do DARCíSIO PERONDI....................................... 05332 DE SOUZA, CHICO VIGILANTE, RODRIGUES

Usaram da palavra para orientação das PALMA, DUILlO PISANESCHI, INOCÊNCIO OLl-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO- VEIRA, CHICO VIGILANTE, DUILlO PISANES-
NIO CARLOS PANNUNZIO, OUILlO PISANES- CHI, CHICO VIGILANTE, HUMBERTO COSTA,
CHI, ERALDO TRINDADE, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 05::
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Usaram da palavra pela ordem, para retifi
cação de voto, os Srs. Deputados LUís ROBER-
TO PONTE, ARMANDO ABíLlO, JOSÉ JORGE. . 05336

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO JEFFERSON.. 05336

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCI!NCIO
OLIVEIRA. 05336

ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Solici-
tação à Presidência de encerramento da votação. 05336

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 05336

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GILVAN FREIRE,
JAIRO CARNEIRO, EUJÁCIO SIMÕES, URSICI
NO QUEIROZ, AROLDO CEDRAZ, LEUR LO-
MANTO, JAIME FERNANDES.............................. 05336

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da emenda. 05337

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 2. 05341

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado L1NDBERG FARIAS..., 05342

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, Relator da matéria. 05342

INOCI!NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-
licitação de retirada da emenda. 05342

ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Solici-
tação de retirada da emenda. 05342

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Ma-
nutenção da emenda. 05342

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
BUAIZ, COLBERT MARTINS, JOSÉ PINOTII. .., 05343

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - In
dagação à Presidência sobre o nome do autor da
emenda e sobre sua presença no plenário........... 05343

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira. 05343

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEXANDRE CARn')so. 05343

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DUILlO
PISANESCHI, JANDIRA FEGHALI, DARCíSIO
PERONDI. 05343

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NOEL DE OLIVEIRA. ..... , 05344

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, Relator da matéria. 05344

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROLAND LAVIGNE........ 05344

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 05345

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ROCHA,
FELlX MENDONÇA. 05345

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RODRI
GUES PALMA, HUMBERTO COSTA, ERALDO
TRINDADE ,.... 05345

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DOMINGOS LEONELLI. 05345

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, NELSON OTOCH, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, NELSON OTOCH,
DUILlO PISANESCHI, NELSON OTOCH, HUM-
BERTO COSTA, SIMARA ELLERY. 05345

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica
ção ao Plenário sobre transferência da votação
da proposta de reforma previdenciária, da sessão
de quinta-feira, para a próxima semana................ 05346

Usaram da palavra para orientação das respec-
tivas bancadas os Srs. Deputados ERALDO TRINDA-
DE, COLBERT MARTINS, DUILlO PISANESCHI. ..... 05346

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARQUINHO CHEDID. . 05346

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, NELSON OTOCH, SIMARA
ELLERY, HUMBERTO COSTA............................. 05346

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SERAFIM VENZON. 05346

Usou da pãlavra para orientação. da' res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ PINOTII. 05347

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SALATIEL CARVALHO.. 05347

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA
RA ELLERY, HUMBERTO COSTA, SILVIO TOR
RES, ERALDO TRINDADE, SILVIO TORRES,
DUILlO PISANESCHI, HUMBERTO COSTA, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, SILVIO TORRES, SIMARA
ELLERY, HUMBERTO COSTA, SILVIO TORRES,
SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 05347

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SERAFIM VENZON. ...... 05347

Usou da palavra pela ordem, para retificação
de voto, o Sr. Deputado RICARDO GOMYDE......... 05347

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO FEIJÃO. 05347

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DUILlO
PISANESCHI, SILVIO TORRES. 05347

Usou da palavra pela ordem, para retifICação
de voto, o Sr. Deputado HERACLlTO FORTES. ..... 05348

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO TOR-
RES, DUILlO PISANESCHI, SILVIO TORRES. ...... 05348
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05391

05379

05376

05378

05390

05390
05390

05377

05376

05375

05376
05376

ELIAS MURAD (Pela ordem) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre regulamenta
ção da emissão de notas fiscais de medicamentos
psicotrópicos e entorpecentes, particularmente dos
grupos dos ansiolíticos ou tranqüilizantes e dos
anorexígenos ou moderadores de apetite. Reitera
ção de apelo ao Ministério da Saúde em favor da li-
beração de verba para combate ao dengue em
Belo Horizonte, Estado de MinasGe~ ..

GERMANO RIGOnO, OSMAR LEITÃO, AR-
MANDO COSTA (Pela ordem) - Registro de voto .

BENEDITO DOMINGOS (Pela ordem) - Re-
gistro de voto. Anúncio de apresentação de projeto
de lei sobre transformação em crime hediondo a
adulteração e faJsificação de medicamentos e ali-
mentos colocados em uso para a população .

JOÃO PAULO (Pela ordem) - Registro de'voto.
VALDIR COLAnO (Pela ordem) - Anúncio

de apresentação de projeto de lei referente à
não-incidência dos impostos e contribuições de
competência da União sobre as sociedades coo
perativas de compra de bens para revenda a
seus associados...••..........................•............•......•

MAURíCIO CAMPOS (Pela ordem) - Lou
vor ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE, no Estado de Minas Gerais ..

MARIA VALADÃO (Pela ordem) - Confian
ça na nova Lei Ambiental para inibição da prática
de biopirataria na região amazônica .

ÁTILA LINS, LUIZ PIAUHYLlNO (Pela or-
dem) - Registro de voto ..

VIII- Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração:. Claiton Pereira Lício, Jan

. nar Jalne de Morais, Jefferson Moraes de Santa-
na, Luzia Passos da Mota Brandão, Maria Apare-
cida de Oliveira, Plínio Aguiar .

b) Dispensa: Waldelei Cassemiro da Silva.
. .c) Nomea~~o: Eloisa Marta Alves, Jusciara

Siqueira de Almeida, Sérgio Mauro Barreto Sou-
to, Wellington de Paula Pereira .

d) Designação por Acesso: Gilson José de
Almeida Mendes, Waldelei Cassemiro da Silva.... 05391

e) Designação~' Eurico de Aguiar, Gilberto .
Pereira da Silva, Uvia Alvim Cerri Bertolino, Luiz
Henrique Horta Hargreaves, Maria Marcelina
Amado, Paulo Sérgio Botelho, Rosamaria Scher
tel Ferreira Mendes e Maria Ema Melo Rabelo
Silva, Siomara Bambirra de Oliveira, Tarcísio Xi
mendes Prado Júnior, Teresa de Jesus Teixeira..

3-MESA
4 - ÚDERES E VICE-LfDERES
5 - COMISSÕES

05348

05348

05375

05353

05349

05349

05349

05348

05348

05348

05348

05348

05348

05349

'05349

Usaram da palavra pela ordem, para retifi
cação de voto, os Srs. Deputados JORGE TA-
DEU MUDALEN, FEU ROSA. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUI-
L10 PISANESCHI•.......•...•.•....•.••......•.......•...........•

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do SILVIO TORRES .

U~ou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSÓRIO ADRIANO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
BERTO COSTA, SILVIO TORRES .

Usou da palavra pela ordem, para retificação
de voto, o Sr. Deputado GERMANO RIGOnO...•..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO
TORRES, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEI-
RA, HUMBERTO COSTA .

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

SARAIVA FELIPE (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de requerimento para realização
de sessão de homenagem ao jornal Hoje em Dia
pelo transcurso do 1()2 aniversário de fundação.•..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANíBAL GOMES .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do-Heraclito FORTES .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EULER RIBEIRO,
ROMEL ANíZIO, ANTONIO UENO, NEIF JABUR,
PEDRO CORREA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da emenda ::.••.....

Apresentação de proposiçõàs: DALILA FI
GUEIREDO; INOCÊNCIO OLIVEIRA; PAULO Ra
CHA; DILSO SPERAFICO; ARLINDO CHINAGLlA;
CIDINHA CAMPOS; RICARDO GOMYDE; JAIR
MENEGUELLI E OUTROS; GONZAGA PATRIO
TA; SEVERINO CAVALCANTI; MURILO DOMIN
GOS; INÁCIO ARRUDA; BENEDITO DOMINGOS;
CORAUCI SOBRINHO; ALBERTO GOLDMAN;
ZAIRE REZENDE; EDUARDO COELHO; CARLOS
SANTANA E OUTROS; RENAN KURTZ; L1DIA
QUINAN; ALEXANDRE CARDOSO; SARAIVA FE
LIPE E WAGNER ROSSI; MIGUEL ROSSETIO;
ELIAS MURAD; VALDIR COLAno .

VII- Comunicações Parlamentares
HUMBERTO COSTA - Defesa de aprova

ção, pela Casa, de proposta do Deputado Marce
lo Déda relativa a melhor definição e abrangência
do instituto da imunidade parlamentar .
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Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente;
Nelson Trad, 29 Secretário; Efraim Morais, 4º Secretário; Cunha Lima,

§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:·

Michel Temer
Heraclito fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PMDB; Elton Roh
nalt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbo
sa-PPB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - PFL;
Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

AnivaIdo Vale - PSOO; Giovami Queiroz - BIooo 
PDT; Mario Martins - Bloco - PMDB; Otavio Rocha 
PSOO; Paulo Rocha-Bloco- PT; RaimJndo Sartos-'PFL;
Sooono Gomes- BIoco-PCdoB; VIC Pires Fmnco- PFL

Amazonas

Jose Melo - PFL; Luiz Femando - PPB; Pau
demey Avelino - PFL.

Rondônia

Confucio Moura - Bloco - PMDB; Euripedes
Miranda - Bloco - PDT; Expedito Júnior - PFL; Os
car Andrade - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; CeHa Mendes - PPB; Emnio
Assmar - PPB; Osmir Lima - PFL; Zila Bezerra- PFL.

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do
Iare Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL; Osvaldo Reis
-PPB.

Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antônio
Joaquim Araújo - PL; César Bandeira - PFL;
Magno Bacelar - PFL; Neiva Moreira - Bloco 
PDT; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Sarney Fi
lho - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes 
PSDB; Antônio Balhmann - PPS; Amon. Bezerra 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
Bloco - PMDB; Inácio Arruda - Bloco - PCdoB,
José Unhares - PPB; José Pimentel - Bloco - PT;
Leônidas Cristino - PPS; Nelson Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Paulo Lustosa 
Bloco - PMDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB;
Roberto Pessoa - PFL; Romrnel Feijó - PSDB; Vicen
te Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - Bloco - PMDB; Júlio César - PFL; Mus
sa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
João Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL; Armando

Abílio - Bloco - PMDB; Anivaldo Ribeiro - PPB;
Ivandro Cunha Uma - Bloco - PMDB; José Alde
mir - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco 
PMDB.

Pernambuço
Ademir Cunha - PFL; Fe·mando Ferro - Bloco

- PT; Ferando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - Bloco - PT; Inocêncio Oliveira 
PFL; João Colaço - PSB; José Jorge - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson
Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Ricardo He
ráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Silvio Pessoa 
Bloco - PMDB; Wilson Campos - PSDB; Wolney
Queiroz -Bloco - PDT.
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Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 

PFL; Benedito de lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;

José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco - PT; Mes
sias Góis - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT; Aroldo Cedraz
- PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Bloco 
PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões 
PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira lima 
Bloco - PMDB; Haroldo lima - Bloco - PCdoB;
Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo
Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco - PT;
João Almeida - PSDB; João Carlos Bacelar - PFL;
João Leão - PSDB; José Carlos Aleluia - PFL;
José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lo
manto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto 
Bloco - PT; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro 
PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PSDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Roberto San
tos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carnei
ro - Bloco - PDT; Severiano Alves - Bloco - PDT;
Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz 
PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOO; Aécio Neves - PSOB; Ara
ceIy de Paula - PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB;
carlos MeIIes - PFl; Danilo de Castro - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Francisco Horta - PFl; Genésio Berna,:..
dino - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFl; Ibrahim Abi-Ackel - PPB;
Joana d'Arc - Bloco - PT; João Fassarella - Bloco 
PT; João Magalhães - Bloco - PMDB; José Rezende
- PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael
Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Rei
naldo Moreira - PPB; Marcos lima - Bloco - PMDB;
Mário de Oliveira - PPB; Maurício Campos - PSDB;
Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur - Bloco 
PMDB; Nitrnário Miranda - Bloco - PT; Odelmo Leão
- PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander
PTB; Phitemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco
- PMDB; Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB; Sitas Bra
sileiro - Bloco - PMDB; Silvio Abreu - Bloco - PDT; Til
den Santiago - "Bloco - PT; Wagner do Nascimento 
PPB; zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito ~nto

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco -" PT; Luiz Buaiz - PL;
Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB;,Ro
berto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso -:
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos San
tana - Bloco - PT; Cidinha Campos - Bloco - PDT;
Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
co - PDT; Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali :.... Bloco - PCdoB; João Men
des - PPB; Jorge Wilson - Bloco - PMDB; José
Egydio - PFL; Laprovita Vieira - PPB; Laura Car
neiro - PFL; lima Netto - PFL; lindberg Farias 
PSTU; Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer - Bloco
- PT; Moreira Franco.,... Bloco - PMDB; Noel de Oli
veira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo
Feijó - PSDB; Paulo Nascimento - PPB; Ronaldo
Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.

São Paulo

Alberto Goldman' - PSDB; Aldo Rebelo - Blo
co - PCdoB; Antônio Carlos Pannunzio - PSOB; Ar
lindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinário 
Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB;
Celso Russomanno - PPB; Cunha Bueno - PPB;
C4nha lima - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De
Velasco - Bloco - PRONA; ,Duilio Pisaneschi 
PTB; Eduardo Coelho)- PSDB';' Fernando Zuppo
Bloco - PDT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan
Valente - Bloco - PT; Jair Meneguelli - Bloco 
PT; João Paulo - BIQOb - pT; Jorge Tadeu Muda
len - PPB; José Augusto - PPS; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSOB; José Genoíno - Blo
co - PT; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - Bloco 
PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT; Luiz
Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar
bieri - Bloco - PMD~; Marcos Vinicius de Campos
- PFL; Marquinho Chedid - PSB; Marta Suplicy 
Bloco - PT; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima
- PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB;
Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson Gasparini
- PSDB; Zulaie Cobra - PSDB.
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Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB Gilney Viana - Bloco
- PT; Rodrigues Palma - PTB; Teté Bezerra - Bloco
- PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Chico Vigilante - Bloco - PT; Jofran Frejat 
PPB; Osório Adriano - PFL

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Carlos Mendes
- Bloco - PMDB; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB;
Pedro Wilson - Bloco - PT; Roberto Balestra - PPB;
Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha 
PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Bloco 
PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basnio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PÍ"B;
Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB; Flávio
Arns - PSDB; João Iensen - PPB; José Borba 
PTB; José Janene - PPB; :"'uciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Moacir Micheletto - Blo
co - PMDB; Nedson Micheleti - Bloco - PT; Nelson
Meurer - PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Ro
que - Bloco - PT; Paulo Bernardo - Bloco - PT;
Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB;
Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomyde - Bloco 
PCdoB; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Bihel - PPB; João Pizzolatti -

'PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi 
PPB; Milton Mendes - Bloco - PT; Neuto de Conto 
Blaço - PMDB; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Ven
zon - Bloco - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB;
Vânio dos Santos - Bloco - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck
PSDB; Airton Dipp - Bloco - PDT; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Esther Grossi - Bloc"n - PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Ger
mano Rigotto - Bloco - PMDB; Jair Soares - PPB;
Jarbas Lima - PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco -

PMDB; Luiz Mainardi - Bloco - PT; Matheus
Schmidt - Bloco - PDT; Miguel Rossetto - Bloco 
PT; Nelson Harter - Bloco - PMDB; Nel$on Marche
zan - PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMOB; Osvaldo
Biolchi - PTB; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Valdeci
Oliveira - Bloco - PT; Wilson Cignachi - Bloco 
PMDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 355
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. EFRAIM MORAIS, 42 Secretário, servin
do como 22 Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, ~ qual é, sem observações,

aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. UBIRATAN AGUIAR; 1.!!. Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM

Do Ex.11l2 Sr. Geraldo Brindeiro, Procurador
Geral da República, nos seguintes termos:

Mensagem PGR n2 1

.Brasília, 2 de março de 1998

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Miguel Elias Temer Lulia
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encami!1har a Vossa Exce
lência, para apreciação do Congresso Nacional, nos
termos do art. 61, caput, combinado com o disposto
no art. 127, § 22, da Constituição Federal, o anexo
projeto de lei que cria as Procuradorias da República
nos Municípios de Resende, Itaperuna e São Pedro
da Aldeia, no Estado 'do Rio de Janeiro; nos Municí
pios de Campo Mourão, Paranaguá e Ponta Grossa,
no Estado do Paraná; nos Municípios de Pelotas e



ANEXO I

Da Lei n2 de de 1998

Criação de Cargos de Confiança e Funções
Comissionadas

QUANTlDADE DENOMINACÁO CÓDIGO

03 Coordenador DAS.1012

03 Suoervisor DAS.101.1

03 Chefe de Divisão DAS.101.1

07 ResoonsáveJ GRG.OF.J11

06 Chefe de 5ecão FG-03

03 Chefe de Secáo GRG.OF.JJ

06 Chefe de Secão GRG.OF.J

14 Chefe de Setor GRG.AUX.l1

03 Secretário Administrativo GRG.OF.JJ

24 Secretário Administrativo GRG.AUX.I

Art. 42 São criados e transformados no Quadro
do Ministério Público Federal os cargos de confiança
e as funções comissionadas constantes dos Anexos
I, 11 e 111 desta lei.

Parágrafo único. As Procuradorias da Repúbli
ca de que trata este artigo serão implantadas grada
tivamente, na forma da lei e na medida das necessi
dades do serviço, a critério do Ministério Público Fe
deral.

Art. 51! Ficam criados na Carreira de Apoio Téc
nico-Administrativo do Ministério Público da União,
136 (centro e trinta e seis) cargos efetivos de Técni
'co e 599 (quinhentos e noventa e nove) cargos efeti
vos de Assistente, de acordo com as áreas de con
centração discriminadas no Anexo IV desta lei.

Parágrafo único. Os cargos efetivos serão
preenchidos na forma da lei.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias do Ministério Público Federal.

Art. 7.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI N.2 4.201/98

Dispõe sobre a criação de Procura
dorias da República em Municípios e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam criadas, no âmbito do Ministério
Público Federal, as Procuradorias da República nos
Municípios de Resende, Itaperuna e São Pedro da
Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro; nos Municípios
de Campo Mourão, Paranaguá e Ponta Grossa, no
Estado do Paraná; nos Municípios de Pelotas e San
ta Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; e
nos Municípios de Lages e Tubarão, no Estado de
Santa Catarina, em conformidade com o contido no
Anexo I desta Lei.'

Art. 22 Ficam alteradas as estruturas das Pro
curadorias da República no Município de Volta Re
donda, no Estado do Rio de Janeiro; nos Municípios
de Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e
Umuarama, no Estado do Paraná; e nos Municípios
de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo,
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Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; Santa Maria e Santo Ângelo, no Estado do Rio
f! nos Municípios de Lages e Tubarão, no Estado de Grande do Sul; e nos Municípios de Blumenau, Cha-
Santa Catarina. pecó e Joinville, no Estado de Santa Catarina, can-

O projeto, tendo em vista o acréscimo de no- forme Anexos I e 11.

vas Varas em locali~ades onde já funcionava a Art. 32 Ficam c.riadas 20 (vinte) Procuradorias
Justiça Federal, pleiteia, também, a alteração da da República em Municípios, sem especificação de
estrutura das Procuradorias da República em Mu- localidade, nos termos do Anexo 111.
nicípios de diversos Estados: Volta Redonda, no
Rio de Janeiro; Cascavel, Foz do Iguaçu, Londri
na, Maringá e Umuarama, no Paraná; Caxias do
Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria e
Santo Ângelo, no Rio Grande do sul; Blumenau,
Chapecó e JoimfilJe, em Santa Catarina; e, a
exemplo do que faz o Poder Judiciário, propõe a
criação de 20 (vinte) Procuradorias da República a
serem localizadas em novos municípios onde a
Justiça Federal deverá instalar Varas em Primeiro
Grau. Finalmente, propõe a criação de cargos efe
tivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União, cujos ocupantes, a
serem admitidos na forma da lei, darão a sustenta
ção necessária ao desempenho do Ministério PÚ
blico Federal.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Ex
celência as expressões de elevado apreço e distinta
consideração.

Respeitosamente. - Geraldo Brindeiro, Pro
curador-Gerai da República.
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Criação de Cargos Efetivos da Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo

Lei n2 8.626, de 19 de fevereiro de 1993

99

JustificaÇão

O grande crescimento da demanda por presta
ção jurisdicional, em nível da Justiça Federal, vem
impondo ao Ministério Público Federal igual ritmo de
ampliação de seus órgãos. Em outras 'palavras, a
cada Vara Federal implantada há que corresponder
uma Procuradoria da Repúbli~ no Município con
templado.

Para permitir seu crescimento, o Poder Judiciá
rio conta com certo número de Varas Federais, não
localizadas, criadas por lei, e que somente são im
plantadas quando é identificada a demanda pela
Justiça Federal na circunscrição.

Deste modo, a criação de Varas da Justiça Fe
deral, especialmente aquelas sem localização muni
cipal específica, tem-se configurado uma prática
constante no Judiciário. .

Uma breve análise do'histórico da legislação
em vigor ilustra esse ponto de vista: somente em
1992, vale ressaltar que a Lei n2 8.416, de 24 de
abril de 1992, criou 55 (cinqüenta e cinco) Varas da
Justiça Federal de Primeiro Grau, não localizadas,
na 31 Região, com cargos de Juiz Federal e de Juiz
Federal Substituto em cada uma delas. A Lei n2
8.424, de 19 de maio de 1992, por sua vez, criou,
igualmente sem localização, com os respectivos car
gos de Juiz. Federal e Juiz Federal 'Substituto, 31
(trinta e urna) Varas da Justiça Federal na 4A Re
gião. Ainda neste mesmo ano, a. Lei n2 8.535, de 16
de dezembro de 1992, dispôs sobre a reestruturação
da Justiça Federal de Primeiro Grau, na 2.1. Região,
através da criação de 35 (trinta e cinco) Varas, não
localizadas, com os cargos de Juiz Federal e Juiz
Federal Substituto. As três leis também contempla
ram a ampliRção de cargos, no quadro permanente
d~ ~~ssoal necessário ao apoio às Seções Judiciá
rias onde as novas Varas foram criadas, e autoriza
ram os Tribunais Regionais Federais da 21-, 31 e 4A
Regiões prover os demais atos necessários, inclusi
ve quanto ao prazo de instalação, localização e no
meação ordinária de Varas.

I

Assim, de posse desta -reserva- de Varas e
cargos para atender à demanda de prestação jurisdi
cional, a Justiça Federal vem.instalando as suas Va- ,
ras gradativamente. A tftulo de exemplo, o Tribunal
Regional Federal da 3.1. Região, em 19 de março de
1997, transfere urna Vara de Campo Grande para
Dourados. Em 30 de abril do mesmo ano, o Tribunal
Regional Federal da 2.1. Região, através do Ato n2
87, localizou uma Vara em ItaboraL Ainda, o mesmo

Criação de Procuradoria da República em
L r' ~

Transformação de Cargos de Confiança e [A;;istente Administrativo
~ C .. d

M

CARGOS DE NrVEL SUPERIOR QUANTIDADE

Técnico Administrativo 30

Técnico Processual 85

Técnico Informática 21

umCIPlos sem ocalzacao

QUANT1DADE DENOMINACÃO CÓDIGO

20 Coordenador DAS.1012

40 Supervisor DAS.101.1

40 Chefe de Divisão DAS.101.1

60 ReSpOnsável GRG.OF.l1I
" 40' Chefe de Seção FG-03"

20 Chefe de Seção GRG.OF.II

CARGOS DE NrVEL INTERMEDIÁRIO QUANTIDADE

Assistente Atividade-Fim 170

ASSlStentelnformátic '34

Assistente Atividade-Meio 123

Assistente TranspOrte - 64

Assistente Viailância 88

Assistente Artesanato 21

Funcoes omlsslona as

DE

QUANTIDADE NOME CÓDIGO

11 Responsável GRG.OF.II

22 Chefe de Setor GRGAUXII

06 Chefe de Secão GRG.OF.I

03 Secretário Administrativo GRG.AUXI

03 Suoervisor DAS.101.1

03 Secretário Administrativo GRGAUXI

PARA

QUANTIDADE NOME CÓDIGO

11 SUDervisor DAS.101.1

22 Chefe de Secão GRG.OF.I

06 Chefe de'Secão GRG.OF.l1

03 Secretário Administrativo GAGAUXII

03 Chewfe de Divisão ..~ .... , . DAS.101.1

03 Secretário Administrativo GRG.OF.l1
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Tribunal, com a Resolução n2 22, de 23 de setembro Público Federal. Há que se alterar a estrutura das
de 1997, instalou mais duas Varas, uma em Campos Procuradorias da República nos Municípios onde
e outra em volta Redonda, ambas na Seção Judiciá- houve o incremento, propiciando-lhe a configuração
ria do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, a Re- organizacional adequada. As transformações da es-
solução n2 26, de 23 de outubro de 1997, do mesmo trutura, necessárias para adequá-Ia à nova realidade
Tribunal, localizou uma Vara Federal em Resende, e administrativa, estão apresentadas no quadro
as Resoluções n2 29 e n2 31, de 12 de dezembro de TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE CONFIANÇA
1997, instalaram uma Vara Federal na cidade de E FUNÇÕES COMISSIONADAS, desta justificativa.

São Pedro da Aldeia e outra em Itaperuna, no Es- Neste anteprojeto, para assegurar a mesma fle-
tado do Rio de Janeiro. Em Relatório de Posição xibilidade concedida à Justiça Federal, o Ministério
fornecido pelo Conselho da Justiça Federal em 5 Público adotou a política de propor a criação de pro-
de fevereiro de 1998, as Seções Judiciárias do curadorias da República em Municípios sem a espe-
Rio de Janeiro e de São Paulo ainda contam com cificação de localidade, visto que as mesmas só se-
15 (quinze) e 22 (vinte e duas) Varas não instala- rão instaladas quando da 'implantação de nova Vara
das, respectivamente. Federal pelos Tribunais Regionais Federais, o que

De igual forma, o Projeto de Lei n2 4.099/98, propiciará o desejado apoio tempestivo ,ao Judiciário.
em tramitação no Congresso Nacional, de autoria do Observar-se-á, na implantação de novas Pro-
Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a reestru- curadorias da República em Municípios, portanto, a
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau na 41. mesma gradatividade adotada pelo Poder Judiciário.
Região. O citado projeto cria 50 (cinqüenta) Varas, Além de suporte oportuno à Justiça Federal, a cria-
localizando 38 (trinta e oito), e reservando 12 (doze) ção de Procuradorias da República não localizadas
sem especificação de localidade, a serem implanta- permitirá ao Ministério Público F~deral planejar e im-
das gradativamente na forma da lei. Com isso, a plantar uma estrutura organizacional mais consisten-
Justiça Federal assegura a flexibilidade necessária à te em nível institucional e administrativo, uma vez
condução de seus trabalhos. É a mesma pretendida que poderá prever a expansão de sua atuação e
pelo Ministério Público Federal. , prover-se de recursos humanos e financeiros para

Em decorrência dessas constatações, toma-se im- cumprir as atiyidades-fim que lhe são inerentes utili-
perioso lembrar a correlação direta existente entre a zando-se dos meios mais adequados.
criação de Varas Federais e a atuação do Ministério PÚ- No presente, para atuar junto a uma Vara da
blico Federal, urna vez que a formalização da implanta- Justiça Federal, o Ministério Público adota um mode-
ção de urna ou mais Varas da Justiça Federal implica, lo estrutural bem simples. O suporte aos Procurado-
de imediato, a presença do Ministério Público Federal res da República é dado por uma unidade proces-
para prestar o indispensável apoio ao Judiciário. sual e outra administrativa, chefiadas por um Res-

A não-implantação imediata de uma Procurado- ponsável. 'A Vara de Resende, a título de exemplo,
ria da República onde a Justiça implanta urna Vara Fe- corresponde a esta situação.
deral ocasiona urna série de problemas. Os membros Nos municípios em que há a localização de
do Ministério Público que participam dos processos duas ou três Varas Federais, o modelo adotado pelo
que tramitam nessas jurisdições, até que sejam cria- Ministério Público Federal, nas respectivas Procura-
das ou reestruturadas as Procuradorias da República dorias da República nos Municípios, corresponde a
nos Municípios em pauta, são obrigados a se deslocar duas Seções, uma de Controle Processual e uma
para essas localidades, gerando despesas com diárias Administrativa, integrantes de uma Área Administra-
e transporte. Por outro lado, a criação de unidade do tiva, chefiada por 'um Supervisor. É o caso do Muni-
Ministério Público Federal é condição básica para a im- cípio de Volta Redonda.

plantação de urna infra-estrutura administrativa: espa- Já nos municípios com quatro ou mais Varas
ço físico, apoio técnico e operacional. Federais, como Ribeirão Preto, a estrutura da Procu-

Há que se considerar, ainda, o caso da locali- radoria da República compreende uma Coordenado-
zação de novas Varas onde a Justiça Federal já se ria Administrativa, subdividida em uma Divisão Pro-
implantou. O ponto de partida é o entendimento de cessual e uma Divisão de Apoio. A primeira destas
que o aumento do volume processual está a exigir conta com uma Seção de Autuação e Distribuição

,maior número. de Juízes e de servidores, gerando, de Processos e uma Seção de Acompanhamento
corno conseqüência, necessidade similar no Ministério Processual; a segunda, com uma Seção de Serviços



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 05215

De Para Quantidade CustolR$}(2)

DAS.101.1 DAS.101.1 03 000(4)

GRG.OF.III DAS.101.1 11 16.83803

GRG.OF.J GRG.OF.JI 06 9336

GRG.AUX.J GRG.OF.JI 03 4890
GRG.AUX.JI GRG.OF.J 22 1628

GRG.AUX.J GRG.AUX.JI 03 000

Total de Cargos de Confiança e Funções Comissiona-
das

CARGOS DE NfvEL QUANlI)A[)E CUSTO(R$)*
SUPERIOR

Técnico Administrativo 30 36.27510

Técnico Processual 85 112.16515

Técnico Informática 21 27.71139

Cargos de Nfvel Quantidade Custo(R$)*
Intermediário

Assistente Atividade-Am 131.665 00

Assistente Informática 26.333.00

Assistente Atividade-Meio 95.26350

Assistente Transporte 43.694.08

Assistente Viailância 55.25168

Assistente Artesanato 13.185.06

Assistente Administrativo 62.15814

Total de CargOS Efetivos 735 R$603.70210

(2)VaJores de fevereiro de 1998.

(3)Atende a 14 (quatorze) Procuradorias da República em Munlcf
pios que têm sua estrutura alterada, em d8COlTência da implan
tação de mais Varas da Justiça Federal.

(4) A transformação de DAS.101.1 para DAS.101.1 refere-se ape
nas à denominação do cargo.

CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS

Dessa forma, levando-se em consideração a
criação de 30 (trinta) Procuradorias da República em
Municípios e as alterações estruturais em 14 (qua
torze) já existentes e a gradatividade de sua implan
tação, o anteprojeto de Lei, anexo, reflete o mínimo
necessário para operacionalizar os trabalhos das
Varas da Justiça Federal nos Municípios em ques
tão.

·Valores de fevereiro de 1998

CARGOS DE CONFIANÇA E FUNÇÕES
COMISSIONADAS

Gerais, uma Seção de Material e Patrimônio e uma Transformação(3)
S~o de Pessoal.

O custo mensal correspondente à criação e à
transformação de cargos para atender às várias si
tuações das Procuradorias da República nos Municí
pios em pauta será de R§475.110,27, como de
monstrado nos quadros de CARGOS DE CONFIAN
ÇA E FUNÇÕES COMISSIONADAS.

À criação das unidades organizacionais deverá
corresponder a criação dos cargos de Apoio Técni
co-Administrativo necessário para que essas unida
des atinjam suas finalidades.

Para atender às 10 (dez) Procuradorias locali
zadas, às 14 (quatorze) que serão reestruturadas, e
as 20 (vinte) não localizadas, o quadro permanente
de pessoal será reforçado com 136 (cento e trinta e
seis) Técnicos de Nível Superior e com 599 (qui
nhentos e noventa e nove) Assistentes de Nível In
termediário.

Os Técnicos, de Nível Superior, atuarão sobre
tudo nas áreas processual e gerencial, enquanto os
Assistentes, de Nível Intermediário, darão suporte às
áreas-fim e às áreas-meio, informática, serviços au
xiliares, serviços gerais e transportes.

Os Técnicos e Assistentes serão admitidos na
Carreira de Apoio Técnico Administrativo do Ministé
rio Público da União, criada pela Lei n2 8.628, de 19
de fevereiro de 1993, na forma da lei.

O custo mensal correspondente à criação de
cargos efetivos para atender às várias situações das
Procuradorias da República nos Municípios em pau
ta será de R$603.702,10, como demonstrado no
quadro Criação de Cargos Efetivos.

CÓDIGO QUANTIDADE CUSTOCR$} (2)

DAS.101.2 23 66.13811

DAS.101.1 46 127.13940

FG-3 46 54.19306

GRG.OF.III 07 8.63219

GRG.OF.JI 106 126.60746

GRG.OF.J 06 7.07310

GRG.AUX.JI 34 40.05574

GRG.AUX.J 24 28.274,64

Criação (1)

(1) Atende a 30 (trinta) novas Procuradorias da República em Mu
nicfplos e às 14 (quatorze) que têm sua estrutura alterada.



Fernando Collor - Presidente da República.
Célio Borja.

LEI NI! 8.424, DE19 DE MAIO DE 1992

Dispõe sobre a reestruturação da
Justiça Federal de Primeiro Grau da 41
Região, e dá outras providências.

Art. 12 São criadas, com os respectivos cargos
de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, trinta e
uma Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau da
41& Região, assim distribuídas:

- quatorze na Seção Judiciária do Estado do
Rio Grande do Sul, sendo oito no Município de Porto
Alegre, uma no Município de Urtiguaiana, uma no
Município de Rio Grande, urna no Município de San
tana do Livramento, uma no Mun'icípio de Caxias do
Sul, uma no Município de Bagé e urna no Município
de Novo Hamburgo; .

11 - seis na Seção Judiciária do Estado de San
ta Catarina, sendo quatro no Município de Florianó
polis, urna no Município de Joinville e uma no Muni
cípio de Criciúrna;

11I - onze na Seção Judiciária do Estado do Para
ná, sendo seis no Município de Curitiba, urna no Muni
cípio de Maringá, urna no Município de Foz do Iguaçu,
urna no Município de Londrina, lima no Município de
Umuararna e urna no Município de Guarapuava. .

Parágrafo único As Varas de que trata este ar
tigo serão implantadas, gradativamente, na medida
das necessidades do' ~erviço, a critério do Tribunal
Regional Federal da 4' Região.

" Art..~ São acrescidos ao Quadro Permànente
de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da
4!! Região os cargos ~tantes do·Anexo desta Lei.

Parágrafo único~ cargos de trata este artigo
serão providos,gradativamente, na forma da lei e na
medida das necessidades do serviço, a critério do
Tribunal Regional FedeW:lI da 41 Região.

Art. 31! Caberá ao'Tribunal Regional Federal da
41 Região, mediante ato próprio, especializar Varas
em qualquer matéria, estabelecendo a respectiva lo
calização, competência e jurisdição, bem como
transferir sua sede de um "município para outro, de
acordo com a conveniência do Tribunal e a necessi
dade de agilização da prestação jurisdicional.

Art. 42 As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau,
ou de outras para esse fim destinadas, a partir do
exercício de 1992.
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LEI Nll 8.416 - DE 24 DE ABRIL DE 1992 Art. 92 Revogam-se as disposições em contrá-

Dispõe sobre a reestruturação da . rio.·
Justiça Federal de Primeiro Grau da 3
Região, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 São criadas cinqüenta e cinco Varas na

Justiça Federal de primeiro grau da 3mRegião, assim
distribuídas: cinqüenta e três na Seção Judiciária de
São Paulo e duas na Seção Judiciária do Mato Gros
soda Sul.

Art. 29 São criados no Quadro de Juízes da
Justiça Federal de primeiro grau da 3!! Região os
cargos constantes do Anexo desta Lei.

Parágrafo único. Haverá em cada Vara um car
go de Juiz Federal e um Juiz Federal Substituto.

Art. 3º Os cargos de Juiz Federal serão provi
dos por nomeação, dentre os Juízes Federais Subs
titutos, alternadamente, por antigüidade e por esco
lha em lista tríplice de merecimento, e os de Juiz Fe
deral Substituto mediante habilitação em. concurso
público de provas e títulos (artigo 93 da Constituição
Federal), organizado na forma estabelecida no Regi
mento Interno do Tribunal.

Art. 4º Os Juízes Federais Substitutos poderão
solicitar permuta ou remoção de uma para' outra
Vara, na mesma Seção ou Região, mediante reque
rimento dirigido ao Juiz-Presidente do Tribunal, que
submeterá o pedido à apreciação do Plenário, nos

-- -"Têrmoifdo qúedispusêr o RegimentoJnterno." ...
§ 12 Os pedidos de remoção deverão ser for

mulados por escrito, no prazo de vinte dias, conta
dos da publicação do edital que comunicar a..vacân
cia dos cargos.

§ 22 O provimento dos cargos só se furá após
esgotado o prazo do parágrafo anterior.

Art. 52 São criados, no Quadro Permanente de
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da
Justiça Federal de primeiro grau da 31 Região, os
cargos constantes do Anexo 11 desta lei.

Art. 62 Cabe ao Tribunal Regional Federal da
311 Região prover os demais atos necessários à exe
cução desta lei, inclusive quanto ao prazo para insta
lação, localização e nomeação ordinária das Varas
criadas. .

Art. 7l! As despesas decorrentes da aplicação
- 'desta lei correrão à çonta das dotações orçamentá

rias consignadas à Justiça Fedeml de piiméiro grau
da 31! Região, a partir de 12 de janeiro de 1992.

Art. 82 Esta lei entra em-vigor na data de sua
publicação.
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Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua Brasília, 19 de maio de 1992; 17111 da Inde-
publicação. pendência e 1042 da República. - Fernando Collor,

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. Célio Borja.

ANEXO
(.-\ rt. 2~ <.la Lei n. 8A2-t, de 19 de maio de 19Q2)

QLADRO Pf:R:-'IA:--:E:--:TE DE PESSO.\L DAS SECRET.;RIAS DAS SECÕE:.S
JLDICIÁRIAS -lCSTIÇA FEDERAL DE PRI\IEIRO GRAt' _.p REGI.\O

Grupos Categorias/Cargos C6digos :--;~ de Cargos

Direção e Assesso- Diretl r de Subsecretaria JF-DAS-101 31
ramento Superiores Diretor de Ntkleo JF-DAS-101 17
(JF-DAS-lOO)

Atividade de Apoio Técnico Judicimo JF-AJ-021 222
Judiciário Of. Justiça Avaliador JF-AJ-025 165
(JF-AJ-020) Auxiliar Judiciário JF-AJ-022 341

Atendente Judiciário JF-AJ-023 167
Agente de Sego Judiciária JF-AJ-024 102

lEI NI1 8.535, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1992 ..•......

Dispõe sobre a reestruturação da
Justiça Federal de Primeiro Grau da 2!
Região, e dá outras providências.

Art. 111 São criadas trinta e cinco Varas na Jus
tiça Federal de Primeiro Grau da 2!l Região, na Se
ção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 22 São criados, no Quadro de Juízes da
Justiça Federal de Primeiro Grau da 2ª Região, trinta
e cinco cargos de Juiz Federal e trinta e cinco car
gos de Juiz Federal Substituto.

Parágrafo único Haverá em cada Vara um car
go de Juiz Federal e um de Juiz Federal Substituto.

Art. 32 Os cargos de Juiz Federal serão provi
dos por nomeação, dentre os Juízes Federais Subs
titutos, alternadamente, por antigüidade e por esco
lha em lista tríplice de merecimento, e os de Juiz Fe
deral Substituto mediante habilitação em concurso
público de provas e títulos (art. 93, da Constituição
Federal), organizado na forma estabelecida no Regi
mento Interno do Tribunal.

Art. 42 Os Juízes Federais e os Juízes Fede
rais Substitutos poderão solicitar permuta ou remo
ção de uma para outra Vara, na mesma Seção ou
Região, mediante requerimento dirigido ao Juiz-Pre
sidente do Tribunal, que submeterá o pedido à apre-

ciação do Plenário, nos termos do que dispuser o
Regimento Interno.

Art. 52 São criados, no Quadro Permanente de
Pessoal das Seções Judiciárias da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 2!! Região, os cargos constan
tes do Anexo desta lei.

Parágrafo único. Não poderão ser nomeados, a
qualquer título para cargos de Direção e Assessora
mento Superiores, parentes consangOíneos ou afins,
até o terceiro grau, de Magistrados e Procuradores
em atividade ou aposentados há menos de cinco
anos, exceto se integrantes do Quadro Funcional
mediante concurso público.

Art. 6º Cabe ao Tribunal Regional Federal da ~
Região prover os demais atos necessários à execução
desta lei, inclusive quanto ao prazo de instalação, l0
calização e nomeação ordinária das Varas, podendo
ainda estabelecer especialização em razão da matéria,
de acordo com a conveniência do serviço.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias consignadas ~ Justiça Federal de Primeiro Grau .
da 21 Região, a partir do exercício de 1992.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1992; 1712 da In

dependência e 1042 da República. - Itamar Franco
- Maurfcio Corrêa.
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(.1 .\f)R,(' f'IR\l \'.;(". I y: :'E PES<;" ,r. íl \<.; q·n<ET\RI '" [.\<; "ferir:,>
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(iRl pr,..;

D,r:c5n ~

\~r.:e-;<inramcnrc;

<;upeflnre~

(JF-D-\S-IOO)

\' E 'I \ r' ri

Processamento de Op"rador
nado~ (JF·PRO-llí()()) DigItador

Atividades
de Apoio
Judieiário
(JF-AJ-0201

Outras Atividades
de Nfvel Superior
lJF·:-;S·Q()())

nutr::l.~ allVldade$
de '[vei \fEdio
rJF.:-;\I-IO()(j)

TécniCO JudicIário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Segura:nc;a Judieiária

\fEdico
Odontólogo
Encenheiro
Co~tador

-\u-':JlJar ,te Enfenna~em

TécOlCl' Je Contabilidade
.-\u-.:, Opero de Serv'ço~ D"e~o~

JF·AJ-O:!I 265
IF·AJ-025 192
JF-AJ-02:! 550
JF-AJ-023 218
JF-AJ-O:!-t 68

JF·~S·901 03
JF-~S-9()Cl 02
JF-~S·Qllí 02
JF.SS-92-t 04

JF-"I. JíJl11 ()3

JF-'\!-jÍl·C I)(j

JF-\;\!-l(Jl11\ :!5

IF-PRO-I603 16
JF·PRO·llíM l-t

-
Tri bunal Regional Federal.....

I 2a Região J
, Presidência 1

I
RESOLUÇOES DE 12 DE DEZEMBRU DE 1997

A DOl'TORA TASIA HErNE. PRESIDENTE DO TRJBLfNAL REGION..\L FEDERAL
0.-\:" REGI.!.a. no uso de suas ambuiçÕes. ': considerand0 () jcc,dido relo Plenào0. em sessão reaJi13da
no <:lIa 11 de dezembro de \99':. n0S .lUluS,J0 Processo Admmlstrau\o n' 00350 '.)4 lj-. RESULVE.

lo9 2,-I:--:ST.-\LAR OI (uma) Vara Federal. coada pela Lei n° 8.535. de 16 de dezembro de IQQ~. na
Comarca de São Pedro da Aldeia. no Estado do Rio de Janeiro.

A DOllTOR.-\ T.-\~IA HEíSE. PRESIDENTE DO TRlBliNAL REGIOSAL FEDERAL
DA 2" REGIÃO. no uso de suas atnbulçõcs. e considerando o deCidido pelo :'Ienáno. em sessão realizada
no dia 11 dc dezembru de 19'17. RESOLVE:
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N9 30-
.Aon. 1° • ALTERAR. parcialmenle. o ano 2" do ProvimenlO n° 0\. de 16.01-91. e. ainda. o Alo nO 087. de
30.G4-97. pall fixar a jurisdição da Vara Federal de Itaborai. que abrangerá os Municípios de !laboral.
GIllpIDllrim. Magé. Rio ilunilo.Cachoeiras de Macacu. Silva Jardim, Casimira de Abreu e Tangua.

DIÁRIO DA JUSTIÇA -,22 DFZ.l991

2J RegiãofIZ F I
--------------~---
I

PrcsiJ~ncia

RESC~~ÇOES DE 23 DE OUTL~RO DE 1997

A DOUTCRA TANIA HElNE, PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONA:..
FEDERAL DA 2" REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o
decidido pelo Plenário. em sessão realizada nesta data:, nos autos do
ProceS80 Admin:strativo 0913/08/97, RESOL~~:

N9 26-LOCALlZAR 01 (uma) Vara Federal na Comarca de Resende, no Estado
do Rio de Janeiro, com jurisdição no territ6r~o daquela Comarca.

TANIA HE!NE

OlÁRIO 01"\ JUSTIÇA N° 212 SEGUNDA-FEIRA, ZNOV 1997



Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência, nos termos dos artigos 61 e 96, item "b", da
Constituição Federal, anteprojeto de lei e respectiva
justificação, em anexo, que dispõe sobre a criação
de Funções Comissionadas nos Quadros das Secre
tarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazo
nas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão,
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Do Ex.mo Sr. Ministro limar Galvão, Presi- Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pararba,
dente do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguin- Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e
tes termos: São Paulo.
Ofício n2 827/98 O projeto tem por objetivo a criação de 116

Funções Comissionadas, destinadas às Chefias de
Cartórios de Zonas Eleitorais já criadas ou desmem
bradas nas capitais dos estados antes indicados e
no Distrito Federal conforme quadro demonstrativo
também em anexo.

Na oportunidade, renovo'a Vossa Excelência o
testemunho do mais alto apreço e consideração.

Atenciosamente, - Ministro limar Galvão, Pre
sidente. '

Lei nO

seguinte Lei:

%lana!SftJl'ffioF 1tleitoFa!
ANTEPROJETO DE LEI I

7;LOr-eo CÂL 0.ti.. y\~ ~.;.2D~ Cj~
,de de de 1998.

Dispõe sobre a criação de Funções Comissionadas de
Chefe de Zona Eleitoral, nos Quadros Permanentes das
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do
Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão,
Mato' Grosso, Mato Grosso do Sul,. Pará, Paraíba,
Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa 'Catarina e São
Paulo. .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

Art. 1° São criadas, nos Quadros Permanentes das Secretarias dos
Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, as Funções Comissionadas de
Chefe de Zona Eleitoral, na forma constante do Anexo desta Lei.

Art. 2° Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para as Funções
Comissionadas previstas nesta Lei, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3° grau, inclusive, de Juí~es e
Procuradores, em atividade ou na inatividade há menos de 05 (cinco) anos, exceto
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se nomeados para cargo efetivo do Qu~dro Permanente da Secretaria do Tribunal
respectivo, mediante concurso público.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas aos Tribunais Regionais Eleitorais
referidos no Art. 1°, ou de outras para esse fim destinadas.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília-DF, em

Independência e 11ao da República.

(Art. 1°, da Lei nO

Anexo

de de 1998, 1TF da

CRIAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES
.

Chefe de Cartório de FC-08 05
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTnJTO FEDERAL

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇOES

. . . . .." .

Chefe de Cartório de FC-08 03
Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPIRíTO SANTO

Março de 1998

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 01
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
DO MARANHÃO

DENOMINAÇÃO CODIGO N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 04'
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MATO GROSSO

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇÕES

Chefe de Cartório de FC-Oa 10
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MATO GROSSO DO SUL

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇOES .

Chefe de Cartório de FC-Oa 01
Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO PARÁ

Quinta-feira 5 05223

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 03
Zona Eleitoral

.. . .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DA PARAíBA

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 01
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO PARANÁ

DENOMINAÇAO CODIGO N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 05
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO DE JANEIRO

DENOMINAÇÃO CODIGO N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 70
Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE RONDÓNIA

Março de 1998

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 05
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SANTA CATARINA

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 02
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SÃO PAULO

DENOMINAÇAO CODI~O N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 06
Zona Eleitoral

, .
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ZONAS ELEITORAIS CRIADAS/DESMEMBRADAS NAS CAPITAIS DOS ESTADOS
E NO DISTRITO FEDERAL

~ ~-n!'<'~:-5J~ .::: c,>;-~ " " '--~ ~ - ..... , '~""""I'.
< • ., . r'"- "" ~ ~ -~S<~~"''':~::.; }~::~4t~-' ~ "~"":.""'~:~

.~, ..I.- _ • ~. .," -'., _., .1., t";' •. =,,,:."..~ ,. ~~-~ .~ '''''';"-.
~ - J " _ ~ ,,,~ ~

_-'~~ ____~_ ~___ .. _~h_:_. _ .. __ ~ _ b~_" __ -""~~-,,L ___ -"___ .- _.......... ,_ ~ ~,{l_~....::-_' _~~~.:."-"-~ ............~~ __ , __ ~:.-f~_"";'

AM Cze nO 13.S26/93 5S8 ZE - MANAUS - VII/11 18 ZE - MANAUS - 1/11 Fe-OS
59'1 ZE - MANAUS - VIII/11 37'l ZE - MANAUS - V/11

1
FC-OS

Cze nO 14.020/93 658ZE - MANAUS - XI/11 3~ ZE - MANAUS - IV/11 FC-OS
Cze nO 14.011/93 62" ZE - MANAUS· IXl11 ~ ZE - MANAUS - 11/11 FC-OS

638ZE - MANAUS - Xl11 31 8 ZE - MANAUS - 111111 FC-OS
DF Cze nO 13.946/93 1~ ZE -BRASILlA - XII/12 S8 ZE - BRASILlA - VII1/12 FC-OS

Cze nO 15.012/95 138 ZE - SAMAMBAIA Criação FC-OS
Cze nO 109/96 148 ZE - BRASILlA - XIV/14 18ZE - BRASILlA - 1/14 FC-OS

ES Cze nO 15.245/95 5~ ZE - VITORIA 11/2 18ZE - VITORIA - 112 ., , FC-OS
MA Cze nO 15.244/95 SS8 ZE - SÃO LUIS - VI/9 10" ZE - SÃO LUIS - IV/9 e 768 ZE - SAO LUIS - V/9 FC-Oa

Sga ZE - SÃO Luís - VII/9 10" ZE - SÃO Luís - IV/9 FC-OS
90" ZE - SÃO Luís - VIII/9 2" ZE - SÃO Luís - 11/9 e 108ZE - SÃO Luís - IV/9 FC-OS
91 8'ZE - SÃO Luís -IXl9 18ZE - SÃO Luís - 1/9 FC-OS

MS Cze nO 11 .993/93 448ZE - CAMPO GRANDE - IV/4 35a ZE - CAMPO GRANDE - 11/4 FC-OS
MT Cze nO 12.072193 368 ZE - CUIABA - VIII/11 FC-OS

37" ZE - CUIABÁ - 11/11 1a ZE - CUIABÁ - 1/11 FC-OS
3S8ZE - CUIABÁ - 111/11 FC-OS

Cze nO 12.041/93 4S" ZE - CUIABA - V/11 1" ZE - CUIABA - 1/11 FC-OS
Cze nO 14.043/93 50a ZE - CUIABA - VI/11 3ga ZE - CUIABA - 1V/11 FC-OS

51" ZE - CUIABÁ - VII/11 FC7~

Cze nO 15.132195 53" ZE - CUIABA - VIII/11 37'l ZE - CUIABA - 11/11 FG-OS
548 ZE - CUIABÁ - IXl11 3S8ZE - CUIABÁ -111/11 FC-OS
558ZE - CUIABÁ - Xl11 39" ZE - CUIABÁ - IV/11 FC-OS
56" ZE - CUIABÁ - XI/11 50a ZE - CUIABÁ - VI/11 FC-OS

PA Cze n° 13.598/93 73" ZE - BELEM - V/7 288 ZE - BELEM - 11/7 FC-08
76"ZE - BELÉM· VI/7 1" ZE - BELÉM - 1/7 FC-08

Cze nO 13.S97/93 77"ZE - BELEM - VII/7 2ga ZE - BELEM - 111/7 FC-08

PB Cze nO 18/95 768 ZE - JOAO PESSOA -IV/4 70" ZE - JOAO PESSOA - 111/4 FC-08

PR Cze nO 13.847/93 1748 ZE - CURITIBA - VI/10 1" ZE - CURITIBA - 1/10 FC-OS
1758ZE - CURITIBA· VII/10 . ~ ZE - CURITIBA - 11/10 FC-OS
176a ZE - CURITIBA - VII 1/1 O 3",ZE - CURITIBA - 111/10 FC-08
177" ZE - CURITIBA· IXl10 4" ZE - CURITIBA - 1V/10 FC-OS
17S"ZE - CI,JRITIBA - Xl10 1458ZE - CURITIBA- V/10 FC-OS

RJ Cie nO 12.026/93 11S8 ZE'- RIO DE JANEIRO - XXVII/100 1~ ZE - XII/1 00 e 23a ZE - XXII111 00 FC-OS
120" ZE - RIO DE JANEIRO - XXIXl100 24" ZE - XXIV/100 e 258ZE - XXV/1 00 FC-OS
1218 ZE - RIO DE JANEIRO - XXXl100 21" ZE - XXl/100 e 2~ ZE - XXII/100 FC-OS
122" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXI/100 24a ZE - XXIV/100 e 258 ZE - XXV/100 FC-OS
123" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXII/100 158 ZE - XV/100 ,23" ZE - XXI 11/1 00 . FC-OB

e 24" ZE - XXIV/100
, '

1248 ZE - RIO DE JANEIRO - XXXI 11/1 00 13" ZE - XII1/1 00, 158 ZE - XV/100 FC-OS
e 248ZE - XXIV/100

125" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXIV/100 25" ZE - XXV/100 FC-OS
Cze nO 45/95 9'1 ZE - RIO DE JANEIRO - IXl100 119'1 ZE - RIO DE JANEIRO - XXVII 1/1 00 FC-OS
Cze nO 46/95 160" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXVII/100 118ZE - RIO DE JANEIRO - XI/100 FC-OS

1618ZE - RIO DE JANEIRO - XXXVIII/100 FC-OS
162" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXIXl100 FC-OS

Cze nO 47/95 163" ZE - RIO DE JANEIRO - XW100 38ZE - RIO DE JANEIRO - 111/100 FC-OS
Cze nO 49/95 164" ZE - RIO DE JANEIRO - XLI/100 16" ZE - RIO DE JANEIRO - XVl/100 Fe-OS
Cze n° 24/95 165a ZE - RIO DE JANEIRO - XXXIV/100 1S8ZE - RIO DE JANEIRO - XVII/100 FC-OB
Cze n04S/95 1668ZE - RIO DE JANEIRO - XLI1/1 00 4" ZE - RIO DE JANEIRO - IV/100 Fe-OS
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RJ Cze nO 50/95 167" ZE - RIO DE JANEIRO - XLII 1/1 00 23" ZE - RIO DE JANEIRO - XXlll/100 "FG-OS
Cze nO 51/95 168& ZE - RIO DE JANEIRO - XLlV/100 21& ZE - RIO DE JANEIRO - XXI/100 FC-OS

169" ZE - RIO DE JANEIRO - XLV/100 FC-OS
Cze nO 52/95 170a ZE - RIO DE JANEIRO - XLVlf100 7" ZE - RIO DE JANEIRO - VII/100 FG-OS

171& ZE - RIO DE JANEIRO - XLVII/100 FG-OS
Cze nO 53/95 173& ZE - RIO DE JANEIRO - XLlXl100 19" ZE - RIO DE JANEIRO - XIXl100 FC-OS
Cze nO 54/95 175& ZE - RIO DE JANEIRO - Ll100 22" ZE - RIO DE JANEIRO - XXII/100 FG-OS

176& ZE - RIO DE JANEIRO - L1/100 FG-OS
177" ZE - RIO DE JANEIRO - LI1/1 00 FG-OS

Cze nO 33/95 178" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXV/100 123& ZE - RIO DE JANEIRO - XXXII/100 FG-OS
Cze nO 55/95 179" ZE - RIO DE JANEIRO - LI 11/1 00 13" ZE - RIO DE JANEIRO - XIII/1 00 FG-OS

180a ZE - RIO DE JANEIRO - L1V/100 FG-OS
182" ZE - RIO DE JANEIRO - LVI/100 FC-OS
185& ZE - RIO DE JANEIRO - L1X1100 FC-OS

Cze nO 56/95 188& ZE - RIO DE JANEIRO - LXl100 121" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXl100 FG-OS
189" ZE - RIO DE JANEIRO - LXI/100 FG-OS
190" ZE - RIO DE JANEIRO - LXIV/100 FG-OS

Cze nO 57/95 191& ZE - RIO DE JANEIRO - LXIII/100 117" ZE - RIO DE JANEIRO - XXVl/100 FC-OS
192" ZE - RIO DE JANEIRO - LXIV/100 FC-OS

Cze nO 58/95 193& ZE - RIO DE JANEIRO - LXV/100 2A ZE - RIO DE JANEIRO· 11/100 FG-08
Cze nO 78/95 204" ZE - RIO DE JANEIRO - LXVI/1 00 1& ZE - RIO DE JANEIRO ·1/100 FG-OS
Cze nO 79/95 205& ZE - RIO DE JANEIRO - ~1I/1 00 5" ZE - RIO DE JANEIRO - V/100 FC-OS

206" ZE - RIO DE JANEIRO - 111/100 FC·OS
Cze nO 85/95 207& ZE • RIO DE JANEIRO - LXIXl100 14a ZE - RIO DE JANEIRO - XiV/100 FC-08

208" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXI100 FG-OS
Cze nO 82/95 209" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXI/100 15a ZE - RIO DE JANEIRO - XV/100 FC'OS

210a ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXII/100 FC-08
Cze nO 75/95 211 a ZE - RIO DE JANEIRO - LXXI11/1 00 17" - ZE - RIO DE JANEIRO - XVll/100 FG-OS

212" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXIV/1 00 Fc-oa
Cze nO 74/95 213a ZE - RIO DE JANEIRO - LXXV/100 20a ZE - RIO DE JANEIRO - XXl100 FG-OS

214& ZE - RIO DE JANEIRO - LXXVI/100 FG-OS
Cze nO 73/95 215" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXVII/100 88 ZE - RIO DE JANEIRO - V1II/100 . FG-OS

216" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXVIII/100 Fc-oa
Cze n° 71/95 217a ZE - RIO DE JANEIRO - LXXIXl100 12" ZE - RIO DE JANEIRO - XII/100 FG-OS
Cze nO 72/95 218" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXf100 118" ZE - RIO DE J~NEIRO - XXIV/1 00 Fc-oa

219" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXI/100 FG-OS
220a ZE -" RIO DE JANEIRO - LXXXII/1 00 FG-Oa

Cze nO 65/95 22S& ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXIII/100 6" ZE - RIO DE JANEIRO - VI/1 00 Fc-oa
229" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXIV/100 FG-OS

Cze nO 66/95 230a ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXV/100 24" ZE - RIO DE JANEIR'o - XXIV/100 FG-08
231& ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXVI/100 FG-OS
232" ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXVII/10C FG-08

Cze nO 67/95 233& ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXVIII/10 124" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXIII/100 ' FG-OS
234a ZE - RIO DE JANEIRO - LXXXIXl100 FG-08
235& ZE - RIO DE JANEIRO - XC/100 FC-OS
236& ZE· RIO DE JANEIRO - XCI/100 FG-08
237a ZE· RIO DE JANEIRO - XCII/100 FG-OS
23S& ZE • RIO DE JANEIRO - XCIII/100 FG-08

Cze nO 77195 240a ZE - RIO DE JANEIRO - XCIV/100 25" ZE - RIO DE JANEIRO - XXV/100 FG-oa
241 &ZE • RIO DE JANEIRO - XCV/100 FG-oa
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RJ Cze nO S1/95 242" ZE - RIO DE JANEIRO - XCVI/100 120" ZE - RIO DE JANEIRO· XXIX/100 FC-OS
243& ZE - RIO DE JANEIRO - XCVII/100 FC-OS

Cze nO SO/95 244& ZE - RIO DE JANEIRO - XCVII1/1 00 122" ZE - RIO DE JANEIRO - XXXI/100 FC-OS
245& ZE - RIO DE JANEIRO - XCIX/100 FC-OS

Cze nO 76/95 246& ZE - RIO DE JANEIRO - C/100 125a ZE - RIO DE JANEIRO - XXXIV/100 FC-OS
RO Cze nO 14.197/94 20" ZE - PORTO VELHO -111/7 Criação FC-OS

21& ZE - PORTO VELHO - IV/7 FC-OS
22"ZE - PORTO VELHO - V/7 FC-OS

Cze nO 15.037/95 23aZE - PORTO VELHO - VI/7 transferência da 2" ZE - PORTO VELHO - 11/7 e da FC-OS
24& ZE - PORTO VELHO - VII/7 sa ZE - PORTO VELHO - 1/7 FC-OS

SC Cze 15.035/95 100" ZE - FLORIANOPOLlS -111/4 12" ZE - FLORIANOPOLlS - 1/4 FC-OS
101& ZE - FLORIANÓPOLIS -IV/4 13& ZE - FLORIANÓPOLIS - 11/4 FC-OS

SP Cze nO 13.941/93 371& ZE - SAO PAULO - XXXVl/40 2SO" ZE - SÃO PAULO - XXII/40 FC-OS
372" ZE - SÃO PAULO - XXXVII/40 FC-OS

Cze nO 13.942/93 373a ZE - SÃO PAULO - XXXVII'/40 32Sa ZE - SÃO PAULO - XXVII/40 FC-OS
Cze nO 13.943/93 374& ZE - SÃO PAULO - XXXIX/40 346a ZE - SÃO PAULO - XXVIII/40 FC-OS
Cze nO 13.944/93 375& ZE - SÃO PAULO - XL/40 24Sa ZE - SÃO PAULO - 1X/40 FC-OS
Cze nO 13.945/93 376& ZE - SÃO PAULO - XLI/40 327a ZE - SÃO PAULO - XXVI/40 FC-OS

JustificaÇão

- 'Ã'Lei n2 7.748, de 7-4-1·989, transformou em
cargo em Comi$são do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores - DAS-100, a função DAI'" Dire
ção e Assistência. Intermediária de Chefe de Cartório
de Zona Eleitoral dos Quadros das Secretarias dos
Tribunais Regi0F1ais·Eleitoraj~;. _ - ,

Com o advento da Lei n2 9:421, de 24-f2-96, que
criou 'aS catreiras'dO~ sêrv'idoresdo Poder Judiciciário,
os citado~ cargos do Grupo-DAS foram transformados
em Fl:mções· COmissioÍladàS' ..:. .FO; -"r~sguárdando-se
as éórrelaÇõés indicadas no artigo 22 da Resolução
TSE"n!! 1~.784197, que regulamentou o citado diploma
legal no âmbito da Justiça Eleitoral.

Assim, o projeto em referência objetivà a cria
ção de 116 Funções Comissionadas destinadas às
chefias dçs Cartórios das Zonas Eleitorais já criadas
ou desmembradas, na esfera de jurisdição dos Tri
bunais Regionais 'Eleitorais do Amazonas, Distrito
Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, à
razão do quantitativo indicado no anexo do antepro
jeto de lei e conforme quadro demonstrativo que o
acompanha.

A crlaçlo das Funções Comissionadas, já pre-

vista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 1998 
Lei n2 9.473, de 22-7-97 - artigo 51, Parágrafo úni
co, inciso I, acarretará uma despesa bruta mensal
aproximada de R$675.832,24, sendo que os Tribu
nais Regionais Eleitorais antes mencionados pos
suem dotação orçamentária própria para suportar o
ônus decorrente do projeto que se apresenta.

Considerando que o ego Tribunal Superior Elei
toral já homologou a criação ou o desmembramento
'das Zonas Eleitorais das citadas capitais e do Distri
to Federal e, tendo em vista, ainda, o calendário
eleitoral de 1998, solicito a Vossa Excelência que
conceda urgência à tramitação do projeto.

Do Ex.mo Sr. Ermes Pedro Pedrassani, Mi
nistro-Presidente do Tribunal Superior do Traba

.lho, nos seguinte termos:

OF. STST. GDGCA.GP.Nl! 52/9.8.

Brasrlia - DF, 5 de fevereiro de 1998.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência, para apreciação pelo Congresso Nacional,
nos termos do artigo 96, inciso 11, alíneas "b- e -d-,
da Constituição Federal, o anexo anteprojeto de lei,
acompanhado da correspondente justificativa, que,
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aprovado pelo Órgão Especial deste Tribunal, trata
da criação de Juntas de Conciliação e Julgamento
na 2ª Região da Justiça do Trabalho, define jurisdi
ção e dá outras providências.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protesto de elevada estima e distinta consideração 
Ermes Pedro Pedrassani, Ministro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.

PROJETO DE LEI NS! 4200198

Cria Juntas de Conciliação e Julga
mento na 2! região da Justiça do Traba
lho, define jurisdição e dá outras provi
dências.

O Presidenta da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a pre
sente Lei:

Art. 12• São criadas, na2!! Região da Justiça do
Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, nove Juntas de Conciliação e Julga
mento nos seguintes municípios: Cotia (2!!), Diade
ma (3!!), Guarulhos (8!!), Moji das Cruzes (2ft) e São
Paulo (8li) a 84ft).

Art. 2º. Ficam assim definidas as áreas de juris
dição das Juntas de Conciliação e Julgamento, loca
lizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 2!! Re
gião:

I - São Paulo: o respectivo município;
11 - Baueri: o respectivo município;
11I - Caieiras: o respectivo município;
IV - Cajamar: o respectivo município;
V - Carapicuíba: o respectivo município;
VI - Cotia: o respectivo município e os de Ita-

pevi, Ibiúna e Vargem Grande;
VII - Cubatão: o respectivo município;
VIII - Diadema: o respectivo município;
IX - Embú: o respectivo município;
X - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo muni

cípio;
XI - Franco da Rocha: o respectivo município e

os de Francisco Morato e Mairiporã;
XII - Guarujá: o respectivo município e os de

Bertioga e Vicente de Carvalho;
XIII - Guarulhos: o respectivo município e os

de Arujá e Santa Isa~el;

XIV - Itapecirica da serra: o respectivo municí-
pio e os de Embú-Guaçú e Juquitiba;

XV - ltaquaquecetuba: o respectivo município;
XVI- Jandira: o'respectivo município;
XVII-Mauá: o respectivo município;

XVIII ..:. Moji das Cruzes: o respectivo município .
e os de Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis;,

XIX - Osasco: o respectivo município;
XX - Poá: <> respectivo município;
XXI - Praia Grande: o respectivo município;
XXII - Ribeirão Pires: o respectivo município e

o de Rio Grande da Serra; .
XXIII - Santana do Parnaíba: o respectivo mu-

nicípio e o de Pirapora do Bom Jesus;
XXIV - Santo André: o respectivo município;
XXV - Santos: o respectivo município;
XXVI - São Bernardo do Campo: o respectivo

município
XXVII - São Caetano do Sul: o respectivo mu-

nicípio;
XXVIII - São Vicente: o resjJectivo município;
XXIX - Suzano: o respectivo município;
XXX - Taboão da serra: o r~spectivo município.
Art. 3º Ficam criados, na Segunda Região da

Justiça do Trabalho, nove cargos de Juiz-Presidente
de Junta de Conciliação e JulgÇimento nove cargos
de Juiz Classista representante dos trabalhadores e
nove cargos de Juiz Classista representante dos em
pregadores.

Parágrafo Único. Para cada cargo de Juiz
Classista haverá um suplente.

Art. 42 As juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta Lei serão instaladas e os respectivos
cargos' providos, gradativamente, à medida em que
ocorrer a disponibilidad~ de recursos financeiros.

Art. 52 Acompetência territorial das Juntas de
Conciliação e Julgamento atualmente existentes so
mente será alterada na data de instalação dos novos
órgãos jurisdicionais cri~dos por esta Lei.

Art. 6º No caso d~ emancipação de distrito fica
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação e
Julgamento sobre a área territorial do novo município.

Art. 7º Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal'Regi,onal do Trabalho da Se

'..gunda Região os cargos de provimento efetivo e as
funções comissionadas constante.s dos Anexos I e 11
desta Lei.

§ 1º As funções comissionadas de que trata
esta Lei, serão providas exclusivamente por servido
res do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região.

§ 22 O Tribunal Regional do Trabalho da Se
gunda Região especificará as áreas de atividade
elou especialidade dos cargos efetivo criados

Art. 82 As despesas decorrentes da execução
da presente Lei correrão à conta de recursos pró-
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prios, consignados ao Tribunal Regional do Trabalho·
da Segunda Região.

Art. 912 Esta Lei entra em vigor na data. de sua
publicação.

Art. ·1 ()2 Revogam-se as disposições em con-
trário. -.

BrasRia - DF, de 19; 177ºda Inde-
pendência &-1162 da Rep.úblic~.- .... "

ANEXO I - (Art. 7° da Lei .... / .. )

Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 2 a Região

Cargos de provimento efetivo

CARREIRA/CARGO QUANTIDADE

ANALISTA JUDICIÁRIO 56

TÉCNICO JUDICIÁRIO 76·

ANEXO 11 - (Art 7° da Lei .... / .. )

Quadro de Pessóal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 2 a Região

Funções Comissionadas

QUANTIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO

9 FC-09 Diretor de Secretaria de JCJ

2 FC-OS Diretor de Serviço' de Distribuição

dos F~itos
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Justificação

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ft Região,
sediado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com jurisdição sobre o município, Grande
São Paulo e Baixada Santista, continua tendo o
maior movimento processual do País. Deve-se tal
fato, entre tantos outros, à grande concentração de
empresas em sua área de jurisdição. Com a abertu
ra da economia e a transferência de empresa para
outros pólos de desenvolvimento, verificou-se o fe
nômeno crescente de desemprego na região e, con
seqüentemente, a elevação do número de ações
ajuizadas.

Em decorrência dos episódios acima relatados,
constata-se maior morosidade na solução das de
mandas, gerando na população tutelada pela justiça
obreira, descrédito na instituição.

Apesar dos investimentos visando à celeridade
processual, como a informatização, o quadro de pes
soal encontra-se estagnado e deficitário, refletindo
numa produtividade muito aquém da ideal.

Para um contingente de processos, de número
superior a 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil),
recebidos no ano de 1996, em primeira instância, o
quadro de servidores é de 1.848 (mil oitocentos e
quarenta e oito).

Estudos realizados em 1973 atestam que o nú
mero ideal para dar suporte às 138 (cento e trinta e
oito) Juntas de Conciliação e Julgamento seria, pela
complexidade e quantidade de processo sob sua ju
risdição, de 2.070 (dois mil e setenta) servidores,
muito superior ao supracitado.

Passados cinco anos desde a promulgação
da Lei nº 8.432/92, que ampliou o número de Jun
tas de Conciliação e Julgamento até então existen
te, visando a atender um movimento processual de
183.378 (cento e oitenta e três mil, trezentos e se
tenta e oito) reclamatórias - ajuizadas em 1991, a
estrutura da Justiça do Trabalho da 2ª Região per
manece inalterada, apesar do notório aumento de
reclamações recebidas, da ordem de 37% (trinta e
sete por cento).

Diante das dificuldades que o País atraves
sa, propõe-se a criação de nove Juntas de Con
ciliação e Julgamento, e localidades onde o mo
vimento processual, além de ultrapassar sobre
maneira o limite preconizado na Lei nº 6.947/81,
atinge níveis insuportáveis, acentuando, ainda
mais, a morosidade no desfecho das ações pro
postas.

A partir da gama de atividades desenvolvidas
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, bem como

da sua carga processual, com base em estudos rea
lizados em :t 973 e nos atuais levantamentos, estima
se como lotação ideal de uma Junta de Conciliação
e Julgamento:

1 Diretor de Secretaria (FC-9);
6 Analistas Jupiciãrios (Nível Superior), sendo

dois para a função de Oficial de Justiça Avaliador;
8 Técnicos Judiciários (Nível Intermediário).
Com relação aos serviços de distribuição dos Feitos

de Cotia e Moii das Cruzes, onde serão criadas as segun-
das Juntas de Conciliação e Julgamento, serão destinados
os seguintes cargos e funções comissionadas:

2 Diretores de Serviço (FC-8);
2 Analistas Judiciários (Nível Superior);
4 Técnicos Judiciários (Nível Intermediário).
Mister se faz que, para funcionamento destas

juntas e serviços de distribuição, sejam criados car
gos, na quantidade ora proposta.

Em razão das atuais dificuldades orçamentá
rias da nação, restringiu-se a proposição ao míni
mo necessário ao prosseguimento da efetiva pres
tação jurisdicional daquela região, atendendo, ain
da que de forma limitada, o anseio maior do juris
dicionado.

Com estas considerações, submeto o anexo
anteprojeto de lei à apreciação desse Poder Legisla
tivo, esperando que a proposição mereça a mais
ampla acolhida, convertendo-se em lei com a urgên
cia possível.

Brasília-DF, 5 de fevereiro de 1998. - Ermes
Pedro Pedrassani, Ministro-Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho..

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

Ofício nº 356-L-PFU98

Brasília, 2 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Exc~lência os nomes dos De

putados que integrarão a' Comissão Externa para
"acompanhamento da invasão do Parque Nacional
do Iguaçu".

Titulares:
Deputado Luciano Pizzatto
Deputado Werner Wanderer

Suplentes:
Deputado Antônio Ueno
Deputado Valdomiro Meger

Atenciosamente - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.
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Ofício n2 361-L-PFU98

Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Roland

Lavigne para integrar a Comissão Permanente de
Constituição e Justiça e de Redação, em substitui
ção ao Deputado Paes Landim.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 12-3-98. - Michel Temer, Presidente.

Ofício n2 0442-L-PFU98

Brasília, 11 de março de 1998

Senhor Presid~nte,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

Álvaro Gaudêncio Neto passa a fazer parte, como
membro suplente, em vaga existente, da Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emen
da à Constituição 0234/95, que "altera os parágrafos
12, 22 e 32 do art. 53 da Constituição Federal" (Imuni
dade parlamentar).

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio OlI
veira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 12-3-98. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2463/98

Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Sal

vador Zirnbaldi, como membro suplente, para integrar a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 4-3-98. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Uder
do Bloco Parlamentar (PMDBIPRONA), nos se
guintes termos:

OF/GAB/I/N1! 168

Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados do Bloco PMDB/PRONA que comporão a

Comissão Externa para acompanhamento da inva
são do Parque Nacional do Iguaçu.

Titulares:
Hermes Parcianello
Moacir Micheletto

Suplentes:
Djalma de Almeida César
Maurício Requião
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro

testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PRONA.

Do Sr. Deputado Marcelo Déda, Vice-Uder
no exercício da Liderança do Bloco Parlamentar
(PT/PDTIPCdoB), nos seguintes termos:

OFíCIO 11198

Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente
Dirijo-me a Vossa Excelência para indicar os

deputados Gilney Viana (PT/MT) e Padre Roque
(PT/PR) como membros da Comissão Externa "para
acompanhamento do Parque Nacional do Iguaçull

•

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Déda,
Vice-Líder do Bloco PT/PDT/PCdoB.

Do Sr. Deputado Paulo Heslander, Líder do
PTB, nos seguintes termos:

Ofício n.2 54/98

Brasília, 5 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Senhores Deputados José Borba (PTB
PR) e Chico da Princesa (PTB/PR), para integrarem,
na qualidade de titular e suplente, respectivamente,
a Comissão Externa IIpara acompanhamento da in
vasão do Parque Nacional do Iguaçull

•

Na oportuni~ade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e estima. - Deputado
Paulo Heslander, Líder do PTB.

Do Sr. Deputado OdeImo .Leão, Uder do
PPB, nos seguintes termos:

Ofício n.2 206/98

Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os D~

putados Dilceu Sperafico e Nelson Meurer como tI
tulares e o Deputado Fernando Ribas Carli como
suplente, para integrarem a Comissão Externa,



Brasília, 4 de março de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que nesta data,

estou reassumindo minhas atividades parlamenta
res, l;!m virtude de exoneração, a pedido, do cargo
de Secretário de Estado, anexando ao presente
ato dá. exoneração publicado no Diário Oficial do
Estado..

Atenciosamente, Eúrípedes Miranda - Depu
tado Federal.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA ..

DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1998

O Governador do Estado de Rondônia, no uso
das atribuições~ue lhe confere o art. 65, inciso 11, da
Constituição Estadual, resolve: .

Exonerar Eurípedes Miranda Botelho, do
Cargo de Gerenciamento Superior, símbolo
CGS-1, de Secretário de Estado da Segurança
Pública.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, 4
de março de 1998, 11 Q2 da República, Valdir Raupp
de Matos - Governador - José de Almeida Júnior
- Chefe da Casa Civil

Brasma, 4 de março de 1998

OS232 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

·para acompanhamento da invasão do Parque Na- em reunião realizada no dia 4 de março, nas depen-
cional do Iguaçu·. dências do Congresso Nacional, considerando a gra-

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, vidade dos fatos - que são de conhecimento público
Líder do PPB. - evo\veo~o o Deputado Sérgio Naya, além da Rep-

Do Sr. Deputado Sérgio Arouea, Lrder do resentação: vastamente instruída, formada pelo De-
PPS, nos seguintes termos: putado Jair Bolsonaro, resolve:
OF.PPS/IIN.250/98 I - expulsar o Deputado Sérgio Naya dqs qua-

dros do PPB;
1/ - recorrer, de otrcio, ao Diretório Nacional e

encaminhar ao Conselho de Ética e Fidelidade Parti
dária a justificativa e todos os documentos coletados
que embasaram a decisão (§ 12, art. 70);

111·- comunicar, por otrcio, o Presidente da
Câmara dos Deputados, para as devidas anota-
ções; .

IV - comunicar, oficialmente, ~ Deputado Sér
gio Naya, encaminhando-lhes cópias de todo o pro
cessado a fim de garantir-lhe ampla defesa.

Brasrlia, 4 de março de 1998. - Paulo Maluf
Presidente Nacional do PPB. - Deputado Benedito
Domingos, Secretário Geral do·PPB.

Publique-se

Do Sr. Deputado Eurfpedes Miranda, nos se
guintes termos:

Of. 7121Ern/98.

PPB
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional

RESOLUÇÃO CEN N•.2 2/98

1. Está no art 64 do Estatuto do Partido que os filia
dos estão sujeitos a medidas d~inares e, no art 65,
que essas rnecidas podem culminar com a expulsão.

2. O art. 70, a seu turno, estabelece que MA
Comissão Executiva Nacional (...) poderá aplicar
liminarmente em caráter extraordinário, as pe
nas previstas neste Estatuto que caracterizada
situação em que se imponha a urgente tomada
de decisão, para preservar os superiores inte
resses do Partido perante a Lei e a opinião PÚ
blica".

3. Com amparo nos dispositivos estatutários
acima alinhavados a Comissão Executiva Nacional,

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que designei

para integrar a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, como membro titular, o Deputado Col
bert Martins e, como membro suplente, o Deputado
Antonio Balhmann.

Atenciosamente, - Deputado Sérgio Arouea,
Líder do PPS.

Defiro.
Em 4-3-98. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Pedro Corrêa, Presidente Na-
cional em exercício do PPB, nos seguintes termos:

Brasília, 4 de março de 1998
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, cumpre

me levar ao conhecimento de Vossa Excelência
e da Mesa, que o Partido Progressista ~asileiro

- PPB, através de sua Comissão Executiva, ex
pulsou liminarmente de seus quadros, o Depu
tado Sérgio Naya, conforme resolução n.!! 2/98,
em anexo.

Cordialmente, Deputado Pedro Corrêa - Pre
sidente Nacional em exercício.
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RECURSO N!! 225, DE 1998
( Contra Decisão da Presidência em Questão de Ordem)

( Sem efeito suspensivo)
( Do Sr. Humberto Costa e da Sra. Jandira FeghaIi )

Recorre da decis!o da Presidência elD Questão de Ordeat acerca de
procedimentos adotados pelo Senhor Presidente da Comisso!.o
Especial, destinada a proferir parecer à PEC nS!: 33-H/95.

(A COMISSllO DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇllO, NOS TERMOS
DO ART. 95, S a., DO REGIMENTO INTERNO DA CllMARA DOS DEPDTADOS.)

Nos termos do § 8° do Art. 95 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados recorro da decisão da Presidência proferida
através do SGMP 55 de 03/02/98 em questão de ordem feita na sessão de
03/02/98 pelo deputado JOSÉ MACHADO.

Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1998

J,-~~-b; e,-~
b<j>' ~'W\Io<J:v C~

i.ftv. lteb" ,.\,; çt;-w. 1'1 / pnT I tCcl..: J:,

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente,

Com base no art. 100, § 1°, art. 34, § 2°, art. 57, inciso XXI, art. 127 e

art. 129, e np art. 95 do Regimento Interno, e na condição de Uder do Bloco PT-PC

do B e PDT, formulo a Vossa Excelência a seguinte QUESTÃO DE ORDEM, a fim

de que a Presidência desta Casa se manifeste a respeito de atos praticados pelo

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Especial destinada a Proferir Parecer sobre a

PEC nO 33H/05 na Sessão Extraordinária de 30 çe janeiro dq 1998, os quais

incorrem, em nosso entendimento, em inúmeras e graves ofensas ao Regimento

Interno desta Casa.

Estando em curso a leitura do parecer apresentado pelo Ilustre Relator,

Deputado Amaldo Madeira, formulou naquela Sessão o Sr. Dep. Messias Góis

questão de ordem requerendo a interrupção da leitura do parecer e o inicio

imediato da discussão, com base no art. 57, VI.

Sem que a mesma tenha sido de pronto respondida pelo Exmo. Sr.

Presidente, a leitura foi interrompida, anliregimentalmente. Na seqOência daquela

Sessão que enxovalha a memória desta Casa, sub.meteu o Sr. Presidente ao

plenário da Comissão requerimentos de adiamento da discussão, formulados pelos
Srs. Deputados Humberto Costa e Jandira Feghali.

Tratava-se de dois requerimentos fundamentados no art. 117 e no art.

177 do RICO, o primeiro requerendo adiamento por 9 sessões e o segundo por 5

sessões, devendo, ao teor do art. 177, ser submetido a votação, inicialmente, o

requerimento de prazo mais longo, sem prejuizo. no caso de sua rejeição, da

votação do requerimento para prazo menor, como reza o art. 177, § 2°.

No entanto, o Sr. Presidente inicialmente, burlando o regimento, tentou

submeter ambos os requerimentos a uma única votação, como registram as notas

taquigráficas á p. 46. confundindo-se, no entanto. quanto ao seu conteúdo.

Nesse processo de votação, contrariando expressamente o art. 117, §

1°, Sua Excelência não concedeu a palavra ao Autor ou Autores para O

encaminhamento, apesar dos veementes protestos, registrados nas notas

taquigráficas, violando direito liquido e certo expressamente assegurado pejo

Regimento Intemo:

Art. 117...

§ 1- Os requerimentos previstos oeste artigo não sofrerio discussão. s6
·poderão ter 5ua votação encaminhada pelo Autor e pelos Lideres, por
cinco minutos cada um, e serão decididos pelo processo simbólico. •

Na seqüência deste já grave equivoco, o Exmo. Sr. Presidente

instaurou a anarquia no processo de votação. Além de não haver concedido a

palavra ao Autor para encaminhar, nlo concedeu, embora solicitada

tempestivamente pelo Dep. Humberto Costa, a verificação de votação (p. 46

das not~s taquigráficas), dando a matéria por vencida (p. 47), ora negando-o por

alegação de falta de intersUcio para nova verificação de quorum (p. 47), quando,

entre a votação anterior e a verificação referida, já se passara intervalo de 1h6min _

ainda que, na praxe das Comissões Especiais. não seja aplicado o § 4° do art. 185,

que estabelece:

Art.185....

S 411 Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decunoae uma hora óa proclamação do resultado. só será permitida nova
verificacão por deli6eração do Pleoaria. a requerimento de um décimo dos
Deputados. ou de Líderes que representem esse número.

No caso em questão, desde a proclamação do resultado na votação do

requerimento de adiamento da leitura do parecer, ás 9h53min (conforme registro de
hàrário constante' das notas taquigráficas á p. 15, já havia decorrido o intervalo de

uma hora exigido peio art. 185. § 4°. Este fato está comprovado peias notas

taquigráficas, que registram o segundo pedido de verificação de votação, formulado

pelá Dep. Jandira Feghali e peio Dep. Humberto Costa. ás 1Oh59min. ~ra, portanto,

obrigatório o processamento da votação nominal requerida com base no art. 18,6,

do Regimento:

Art. 186. O proccs<o nominal scrá utilizado:

I - DOS casos em que seja exigido quorum especial de votaçãó;

11 - por deliberaçio do Plenário, a requerimento de qualq~er Deput~d~;

111 - Quando houver \lcdjdQ de verificacão de votação. respeitado Q que
presçreye Q $i 4° do aMIgO aDterior;

IV - DOS demais: casos expressos neste regimento.

Embora mantivesse a decisão de, não conceder a verificação de

votação assegurada pelo Regimento, confrontado com as evidências decidiu o

Exmo. Sr. Presidente considerar votado apenas o primeiro requerimento, voltando

atrás em,sua decisão anterior.

Inobstante, Sua Excelência, para tomar nula a possibilidade de

verificação de quorum, que seria processada de imediato, decidiu anti
regimentalmente que somente depois de uma hora poria a votos o segundo

requerimento de adiamento da discussão!

Evidente a falta de quorum para deliberação, Sua Excelência buscou,

por este artiflcio, permitir o prosseguimento da sessão, ind!lpendentemente do

quorum, inutiiizando o requerimento formulado. Decidiu Sua Excelência - embori'l já

houvesse sido interrompida a leitura do parecer:

O SR PRESIDENTE (Dep. José Lourenço) • "Quero dizer a V. Exa que

coloquei em votação um requerimento de adiamento por nove sessões;

está rejeitado. Vou votar outro requenmetno de adiamento por cinco

sessões.
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o Sr.' Relator vai continuar lendo o seu relatório e'vou aguardar

número p~ra votar o requerimento.· (notas taquigráticas, p. 49)

Inobstante, a leitura não foi reiniciada, nem tam~ouco votou-se o

requerimento como insistentemente requerido pelos Srs. Humberto Cosia e Jandira

Feghali com base no art. 114, IV. Pouco depois, para evitar que, face à insistência

dos Srs. Deputados, viesse a 'ser posto em votação o requerrmentolquestã~ de

ordem do Sr. Deputado Messias Góis, resoiveu o Sr. Presidente indeferi-lo como

questão de ordem, para que nem mesmo este requerimento verbal fosse a votos.

E, aO contrário de dar prosseguimento à Sessão com a votação do

requerimento de adiamento por 5 sessões sobre a Mesa, de autoria da Dep. Jandira

Feghali, declarou.., prejudicado, como registram as notas taquigráficas às p. 52 e

53, com base no art. 1S9, Inciso IV, que estabelece:

Art.159 ...

IV - quando os requerimentos apresentados. na forma do inciso anterior.
forem jdênticoJ em 5eUJ fiOJ. serão poscos em votação conjuntamente. e I
adoção de um prejudicará os demais. o mais amplo tendo preferência
sobre o mais restrito.

Ignorava sua Excelência, ainda, o que estabelece, expressamente, o

'teor do art. 163, VII. quandoestabeiece a prejudicialidade de ·requerimento com a

mesma, ou oposta. finalidade de outro já aprovado". O equivoco ó flagrante:

somente a adoção qu aprovação de um requerimento de adiamento, mais extenso

ou de finalidade idêntica, prejudica os demais. e nunca a sua reJeição, como

ocorrera no tumultuado processo de votação do requerimento de adiamento por

noVe sessões. em que o Presidente sequer concedeu a palavra ao Autor para

encaminhamento nem a verificação de votação requerida tempestivamente, numa

sucessão de arbitrariedades que macula os anais desta Casa.

. Mais uma ~iolência, portanto, se perpetrava, mediante a declaração de

prejudicialidade onde prejudicialidade nã~ e,dstia, e com o propósito expllclio de

amordaçar e esmagar a oposição no cu~o da ap~ciação da PEC n" 33H195 na

Comissão Especial.

Mas os absurdos não so encerraram ai: após a declaração de

rejeição dos requ~rimantos, o Exmo. Sr. Presidente novamente determin~u o

prosseguimento da leitura; antes que fosse retomada, contudo, declarou "encerraéla

a leitura· (notas taquigráficas, p. 53). Imediatamente anunciou que a matéria estava

"em discussão·, para, ~enos de 30 segundos· depois, declarar "encerrada a

discussão· (p. 53), e logo em seguida, em meio à completa desordem instalada na

Comissão, decla~r que "a matéria está em discussão" (p. 54 das notas

taquigráficas) e, na seqQência, conceder pedidos de vistas aos Deputados Messias

Góis e Aldir Cabra! e outros.

Encerr6u em seguida a Sessão, sem qualquer consideração ao
direito dós legitimes representantes do povo brasileiro eli presentes' que

expressavam seu descontentamento com as violências perpetradas.

Tod~s estes fatos, para 'bem da democrácia'~ da verdade, estlio

registrados em vldeo, gravados pela TV Cãmara 'dos Deputados; foram transmitidos

para o público extemo na programação do mesmo canal d~ televiSão; acham-se

gravados, em registro sonoro, pelo Serviço de Som da Câmara dos Deputados; e

estão registrado~ taqui9raficamentepelo D~partamento de Taquigrafia e pelos anais

desta Casa, a serem publicados nó Diário do Congresso.

Trata-se, sem qualquer sombra de dúvida, de questão de ordem de

nàtureza procedimental, jà que está em jogo a ordem dos trabalhos e sua

regularidade para o. tins buscados, maculada por atos da autoridade investida pelo

Regimento justamente para assegurar O, atingimento de seus mais resultados dentro

da ordem democrática.

~sim, Senhor Prasidente, a bem do respeito ao devido processo legal

de apreciaÇão das propostas de emenda constliucional, e presente a eiva que toma

Insanável o plOC6dimento senão pela sua' repetição,. e considerando que, nos

termos reginle.ltais, cabe a v.o~sa Excelência "cumprir e fazer cumprir o Regimento

Intemo", é a presente Quesuio de Ordem para requerer a Vossa Excelên~ a

declarando de nulidade, em face dos vicies de que estão eivados, dos

procedimentos e deliberações ocorridos na Sessão da Comissão Especial de

30.01.98.

Sala das Sessões,

&lepulade JMé Machado

Uder do Bloco PT·PC do S.pDT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33H/95

RECLAMAÇÃO

Senhor Presidente.

Com base no art. 96,. § 2", e nos art. 47, par. único, 57, incisos VI e

XXI. e 137 do Regimento Interno, formulo a Vossa ExcelênCia a seguinte

RECLAMAÇÃO contra inobservância de expressa disposição regimental,

verificadà no âmbUo desta Comissão·na 'Sessão de 30 de janeiro de 1998•

.Estabel~ o art: 57 do Regimento Interno:

Art. S7. No desenvolvimento de seul trab~lhD5. as ·Comissões oblervario .5
seguintes norm.as:

VI - lido o pareoer. ou. dispen.ad~ a sn~ leilu~ se Cor distribuído em
av.1soa, se'" ele de imedaato submetIdo a dtseussio.

Por seu lumo, determina o árt: 137 do RICO:

MArt. 137. Toda proposlçi~ reoebida pela r.,:esa será nu'!'erada. datad..
desp'aebada à. Comissões competentes e pubhcada no Didno Do COd~~o
NllcúmaJ eem avulsos. para serem distribuídos dOS Deputa 05, us
lideranças e Comissões. .

Naquela Sessão, O Exmo. Sr. Relator da PEC nO 33H/95 procedia à
leitura do seu parecer sobre a matéria quandO. invocanao o art, 57, VI, o Sr.

Deputàdo MeSSias Góis formuiou questão de ordem por meio da qual requena a

suspensão da leitura do parecer. alegando que "todos os Srs. Deputados e

Deputadas têm o avulso em ~ãos e estavam acompanhando a leitura", e que se

passasse de imediato à discussão do relatório.

O que seguiu:SEl nl'quela Sessão. é de conhecimento geral, foi uma

lamentável sucessão de equivocOs e afrontas ao Regimento Intemo desta Casa que

serão. no devido tempo, apontadas. Relevante salientar, no entanto, que a

Presidência desta Comissão não respondeu de imediato à questão de ordem.

negando-a ou deferindo-a. mas. num ato concreto. acatou a Interrupção da leitura e.

passo seguinte. coJocou em votação requerimentos que estavam sobre à mesa

desde o inicio da referida Sessão, requerendo o adiamento da discussão da

matéria. Na seqüência daquela Sessão que enxovalha a memória desta Casa,

acabou o Exmo. Sr. Presidente por encerrar a sessão concedendo pedido de vistas

coletiva do referido parecer, sem que houvesse sido retomada a leitura do parecer.
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A, reclamaçãã ora formálada, contudo, prende-Se ao fato de que em

nenhuma hipótese poderia a Presidência desta Comissão ter interrompido a IeUura

do parecer. ou dispensado esta leitura. uma vez que. ao teor do art. 57" VI. a

dispensa da leitUra somente poderia ocorrer se o parecer houvesse sido distrilluído

em avulsos.

Esta distribuição, todavia, não ocorreu: apenas ao iniciar-se a Sessão

foram entregues aos membros da Comissão cópias xerográficas das emendas

apresentadas à Comissão Especial no prazo regimental, expirado em 29 de janeiro

de 1997 às 19 horas. Nlio ocorreu a publicação do parecer e daa emendas, na

forma de avulsos, como exige o Regimento Interno.

o requisito regimental nlio foi cumprido. uma vez que as emendas e o

parecer nlio foram objeto de publicação no Diário do Congresso Nacional,

anterior à referida Sessão. nem tampouco publicadas em avulsos, mas tão

somente em cópias entregues. sem qualquer antecedência, aos Srs. membros do

Colegiado.

Cópia. no entanto. não é avulso. Não substitui o avulso, para os fins

regimentais. poiS lhe falta o requisito primeiro. que é a publicidade garantida pela

antecedência com que é dado ao conhecimento das Lideranças, dos Parlainél1tares

e do públi~; Cópia xerográfica extraida na hora. ou minutos antes, não atende a
este requisito regimental de extração constitucional, conforme o art. 37, 'caput' da

CF.

Avulso, segundo Said Famat, é o

~impr...., publl.ado pela Câmara. pelo Se.ado. ou pelo Co.greuo.
contendo. para cada propOJiçlio. o reJpectivD texto - com inform.~es
adicionais. 5~UDdo o alt 107 do RlCD, sobre: autor ou autores, emeDta.
conclusões dOi pareceres do comissões .(a favor ou CODtra, co,,' oa JeIIl'
emendas ou sMbJtitutivOI); se há votos em separado, aa. se COJIltam,
deel....çõ.. de vol... O .vulso repn,>duz •• emeada. reeebidu e tudo' o'que
coaste do _processo da prop05icio. '.inclu$ivo ft itlentifil-.açio de quem. nas
co&b'iuàes, haja votado nllm ou R(iutro sentido. sobre ai preliminares elou
Mlbre o mérito di propoliçio." (Dicionário Político e Parlamentlr, p. 67-
68). ,

Assevera ainda que "na Câmara, mesmo em caso de urgência" é

obrigatória a publicação em avulso. ou por cópia, da proposição' principal e das

acessórias (emendas, pareceres, substittrtivos, etc). Entretanto, o Plenário poderá

dispensar a impressão da radação final para imediata, votação, assim que esta

chegar à Mesa (RIC, art. 198, § 1°) (obra citada, p.68).

No caso em questão. todavia, a leitura somente pode ser dispensada

se publicado o avulso, e a exigência desta publicação~ecorre, exatamente, d~ fato

de que, publlcado o avulso, presume-se satisfeito o requisoo da publi9dade e

conhecimento prévios da matéria a ser discutida. Além disso, o art. 152, eb tratar dos
projetos em regime de urgência - situação extraordinária no processo legislativo, em

que a celeridade é imposta pelo interesse público • estabele~e que, mesmo nestes

casos, nio se dispensa:

1 • publicacão e distribuiç-JoD. em nvul"'M nu pnr eõpil' da proposição
principal e. ie houver. das acessarias:

Percebe-se que, no caso de proposição em regime de urgência - que

não é o ca~ de proposta de emenda à consliluição - admite-se avulso ou cópia. No

caIO de projeto em regime de tramitação ordinária. no entanto. somente Sll admite

o avulso, como reza o art. 57, VI. o que exige interpretação literal, em prol da ordem

00. trabslhos e do rito processual de formação dos atos normativos. Tratando-se, no

'entanto, de proposiçãb a que se queira dar regime de prioridade, a mesma deverá.

como delennina o art. 58, § 1°, ter sida publicada em avulsoe;. e nlia em avulsos

OlIc6piaa:

"Art. 158. Priorid.de é • dispensa de ~.ilê.i:iu ~m..tlIis pa... q••
determi.•ada pro~i.ilu..ja inçluida na qrílçm do Di. d. sessão seguiate,
logo apos u proposlçiles eDl regime de urgea....

f •• Som..te podeni ser admitida a priorid.de p..... proposiçio:

I-.emenda;

11'- publlcad. no Dl6tio Do Congresso Nac10nlll e .m .v......;

m - distrib.íd.....vulsoo. .0.. p.reeeres sobre • pro~ prin.ipal e
u acessórias. se houver, pelo menos uma seuiO antes. .

NIo houvesse distinção, no caIO do art. 57. VI o Regimento estaria a

PfIlVer 'avulso ou cópia'. Todavia, são meios essencialmente distintos de diwlgação

das proposições, um mais público do que outro, o que justifica o tratamento diverso

dados às duas espécies. Exemplifica este tratamento o que prevê o ar!. 52 do
Regimento Interno. em seu § 5°:

Art. ~z....
f ~" A Comiúio pude.... media~te requ.rim••tó de u~ te~ de !eus
..embr... aprovado ~. m.iora. .blõlu~ da respeet..... CO!DPO.lleiO
plellári.. i.eluir mat.ri. o. Ordem do '?i. par. .p~isçio I.edials.
laeI.pendent....nte do disposto nos p.!",g...fos aaterro..... desde que
DUbhcad:l • distribuída .m avulsos ou COpIas. :'110 h.ve.do p.reeer. o
Presidente desiga.ni Relator par. proferi-lo o...I....te nO ••no d.
reIIuiio ou até a reuniio seguinte.

A matéria é também abordade pelo Regimento Interno do Senado

Faderal. que em seu artigo 250 exige que toda a proposição seja "publicada em

avulsos'. para distribuição ao Senadores ..Comissões:

.-\rI. Zso. Será pablicado em, mJ!!!!, p dislribaiçio .OI Se.adores e
co..i.sões, o texto óe tuda proposiÇào aprese d••0 Seudo.

p....g...ro bico. Ao fim da ra!" de instru~o da.m.~ris serlo peblicadol
.m !i!l!!l!!os p.reeeres prorerid'" neles .e rnelurndo.

.) o testu do _do, cuo nlo t......m .idop.bI1clIüI _ a...1oo
especi.l;

b) o. votos.m .ep....do;

.,,) u inr.rm.ções presls.... sobre. m.téria pelos órglos couuU.dOl;

dI os rel.tórios e d.m.i. doeume.tOl rer.ridos no.rI. Z61, fI".

Na Cámara dos Deputados, ,o avulso é requisito associado à tramUação

oroinária e à ordem regular dos trabalhos, como meio privilegiado de assegurar

pub!icidade às proposições em tramitação. Assim, estabelece o ar!. 47 do

Regimento, ao estabelecer a regra geral.para a apreciação de matérias rl!I Ordem do

Dia das Comissões:

ArI. 47. O Presidente d. Co..isslo Perm.n.nt. orgaaizani • Ordem do
Dis de .uu reaai6es ordiuáriu e ..t ...ordi.ári.... de ....rdo ... o•
• ritérios lindos ao C.pítulo IX do Título V.

PlI~l'lI/ô úni.o. Find•• hora dOi t...b.lhos. o Pr..ideate ••an.lani •
Ordem do Di. d. reu.ilo '"IU!nte, dsndcHe .ien.ia da pua" resJ!eetiv1 às
Ilder.nçu e di.tribuindo-se o. Ivul.os com Int..,edoad. de pelo menos
viate e qUltro horal.

A própria Ordem do Dia deve ser publicada em avulsos, antes da

sessão respectiva. como determina o art. 86 do RICO. Da mesma forma. as

proposições. quando de vons das Comissões. devem ser publicadas no Diário do

Congresso Nacional e distribuídas em avulsos (art. 107 e art. 134 do RICO).

Também a redação final exige publicação e distribuição em avulsos (art. 198), assim

como os projetos de código e as emendas de Plenário (art. 179).

Já as cópias. de alcance restrito, sáo fornecidas a pedido dos

interessados. especialmente quando se trata de documentos específicos que não

consliluem especificamente matéri~ em prOC1!sso ordinário de disCussão e votação,

como exemplificam o art. 98, § 4° e o já citado l!rt, 152, I do RICO.

Como dispensar a leitUra, então, se os Srs. Deputados membros desta

Comissão sequer h.aviam tomado conhecimento, até o momento da distribuição das

cópias, do inteiro teor sequer das 711 emenctaa apresentadas perante a Comisslio

Especial poucas horas antes, e que feram objeto do parecer do i1uslre Relator?
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Comó esperar que ti\lll$serD ~ições de passar à dillCUllSAo, ignorando os'

argumentos e dados oterecidos pelo Sr. Relator em seu parecer, .e mais.

desconhecendo os motivos e fundsmentos de suas telegráficas conclusões no

referido parecer?

Assim. Senhor Presidente, a bem do respeito ao devido processo legal
de apreciaçiÓ das propostas de emenda conslllucional, e presenta • eiva que torna

insanável o procedimento senio P8tlI sua repetiçlo, é a presente~ para

exigir de Vossa Excel6ncia que seja cumprido em sua literalidade o art. 57, VI

do Regimento Interno, procedendo-ae à integra! leiltJra do parecer do Relator à

PEC nO 33H195, dada a In6xiaMncia, li data da Sessão de 30 de jaMiro de 1998, dfl

publicação em avutao que pudB_, em qualquer caso, dispensar a l'IIflHida leitura.

dermína que somente lima lIora após o Presidente ter proclamado (1 resultada
de um pedido de verificação de votação, é permiddo novo pedido;

2°) que o art. 202, § 8°. do TÍTULO VI - DAS MATÉRIAS SUJEITAS A
DISPOSiÇÕES ESPECIAIS. Capitulo I - DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO. wrhis:

"Art. 202 .

§ 8° - Aplicam.se à proposta de emenda à COllstitllição. no qlle não colidir
com () estatuído neste urtigo, as díspostçtJes regimentais relativas ao
trâmite c apreciaçào dOR prt?/elos de lei".

3") que nas demais disposições do art. 202 não existe nenhuma norma impedindo
novo pedido de verificação de votação após a proclamação do resultado de
verificação de votação imediatamente.anterior,

il":;;~~-~' ,,~, -l I

--riéputado Humberto Costa-

Vlce-Líder do Bloco PT·PC do B-POT

É a presente. ainda. para exigir o Integral cumprimento do art. 137

do RICO, como pré-requis,ito para o prosseguimento da tramitaçlo da PEC nO

33H195, p~endo'se à publicaçio dos avulsos da propOlliçio, em vista de

tratar·se de proposição em regime de tramitaçio ordinária sujeita a dlsposiçlles

especiois, e cuja complexidade e relevância extgem ampla publicidade.

5aIa da ComIssão.
(

4°) que na reunião da Comissão Especial da PEC nO 33-Hl95, realizada na lIIlItlhã
do dia 30/01198 no Plenário nO 2, a Deputada JANDlRA FEGHALI formulou, às
/O horas, 59 minlltos e 16 segundos, segundo as notas taquigráficas em anexo
(pág. 46), o 2° pedido de verificação de votação ocorrido na referjda reunião,

S") que a rejeição do primeiro pedido de verificação de votação foi proclamado,
,na pág. 14 das notas taquigráficas, pelo Presidente da Comissão Especial,
Deputado José Lourenço exatamente às 9 horas. 53 mllllllOS e 09 segundos,
conforme registro da taquigrafia í10 pé da pág. 14;

6") e que, portanto, entre 9 horas, 53 minutos e 09 segundos e /0 horas, 59
minutos e /6 segundos transcorreu 1 hora, 6 minutos e 07 segundos, o que
pode também ser comprovado pela cronometragem do tempo entre o anúncio dà
rejeição e o novo pedido de verificação, habilitando nos tennos regimentais a
Deputada JANDIRA FEGHALI a formular esse novo pedido de verificação;

REQ~ERIIilIENTO

Senhor Presidente.

Nos tennos do art. !14, inciso IV, do TÍTULO IV • DAS
PROPOSiÇÕES, Capitulo IV • DOS REQUERIMENTOS, Seção I • SlIJdtos
a JHspacllo Apenas do Prl!Sidente, I'I!rhi.ç:

'~4rt. 11-1. Serã<J I'I!rhais IlIIescr!ltJs. e imediatameme despachados pelo.
Presideme. os reqllerimenltJ,~ I/"e .Wllici!em:

, ..........................................................................
IV - ohservância de di.çposição regimental:"

e do art. 17, inciso 1lI, alinea "I'" do TíTULO 11 - DOS ÓRGÃOS DA
CÂMARA, Capitulo I - DA MESA, Seção 11 - Da Presidência, verbis:

"Art. /7 São atribuições do Presidente. além das que estiJo expressas
neste regimento ou decorram da nature=a de .çua,çjimçõe.ç e prerrogativas:

/V - '1uanío à sua competência geral. dentre olltras:

p) cllmp"r 11 ja=er cumprir o I/eglmenlll. ..

CONSIDERANDO:

I") que o disposto no art. 185, § 4° do TiTuLO V· DA APRECIAÇÃO DAS
PROPOSIÇÓES, Capitulo Xlll - DA VOTAÇÃO. Seçio li . DtIs
Modalldadn e Processos de Vot#Ç4D, verbis:

"Art. 185 : .

§ ./0 _ Havendo-se precedido a uma verificação >de votação, antes do
decurso de lima hora da proclamação do re.mltado. s6 será permitido
nova verificação por delihef'(1~40 do Plenário. a requerimento de um
décimo dos Depuladtts. oU' tfJ!-l:fde1'l!s '1"e rep1'l!sentem esse nÚlllero". t
grifo. IlOSSO),

7") que o Presidente da Comissão' não acatou o pedido de verificação da referida
Deputada, violentando o Regimento Interno;

8") que o Pre~idente DeDutado José, Lqure'1ço, depois qe anunciar a rejeição de
requerimento sUbmelÍdO' a votos, mlD l1coUiéu o pedido de verificação da referida
Deputada com o claro objetivo de evitar a suspensão da reunião por evidente
falta de qllorum. '

REQUEREMOS

ao Presidente da Câmara dos D~putados. fiel defer.sor do Regimento da
Casa, torne sem validade a parte da remlido da Comiss(Jo que vai dl!Sde o
pedido de verificação da Deplltada JANDlRA FEGHALI, às lO horas, 59
minutos e 16 segllntlos até o sellfinal, determinando ao Presidente da Comissão
Especial da PEC nO 33-H/95 que reinicie os trabalhos desde esse momento, em
que o descumprimento da norma regimental eivou de vicio grave o restante da
reunião. '

JUSTIFICAÇÃO

O Presidente, Deputado, Michel Temer, bem conhece os enormes
interesses que interferem na refonna da Previdência, ora em tramitação através
da nova proposta do Senado Federal, à PEC nO 33-Hl9S.

Reflro-me, basicamente, à tentativa de destruir a previdência pública
oficial, estabelecendo um regime de previdência pfÍvada monopolizado por meia
dúzia de grandes bancos e seguradoras, nacionais e estrangeiros, que terão o
privilégio (este sim, lDn privilégio!) de ter uma reserva de mercado qlie os
especialistas estimam, em 2005, será de USS 200 bilhões!

Confiamos plenamente que o Presidente Michel Temer atenderá nosso
requerimento MO só pela independência que o caractcríza, .J1UIS também pela
autoridade do cOllSlÍtucionalísta que não transige com a violaçio da norma,
cwnprindo e fazendo cumpri-Ia.
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NOTA TAQUIGRÁFlCA

o SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente. peço a palavra para umI
tA"i~

deordeni. _~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra. ~~;
O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT-SP. Sem revisão do orador.) ~-.., .':.•

Presidente. encaminho a V.Exa. questão de ordem. com base no art. 100, § 1°; art.

34, § 2"; art. 57, inciso XXI; art. 127; art. 129 e art. 95 do Regimento Intemo da

Cílmara dos Deputados.

Jã tive oportunidade de entregar à "Mesa os termos da. presente questão de

ordem, mas me prevaleço desta oportunidade para formalmente relatar a V.Exa.

inúmeras irregularidades ocorridas na reunião da Comissão Especial que examina a

Reforma da Previdência, realizada no último dia 3D, sexta-feira.

Formulamos questão de ordem a V.Exa. baseados sobretudo no art. 176, §

2", inciso 111, combinado com o art. 7", no que diz respeito à não-interrupçlio

da leitura do parecer do Relator. Irregularmente. naquela ocasião o Relator foi

interrompido na sua leitura. o que estamos, então. questionando.

Também nos baseamos no art. 117, §1°, para questionar o fato de o Sr.

Presidente daquela Comissão Especial, Deputado José Lourenço, nAo ter

concedido a palavra aos autores de requerimento e, em seguida, ter procedido à

voiação, rejeitando-os.

Questionamos ainda, com base no art. 185 do Regimento Intemo, o fato de

S.Exa., o Presidente da Comissão Especial, nAo ter aceitado o pildido de

verificação de votaÇãO de requerimento, opresentado naquela ocasllio" pelos

Deputados naquela Comissão Especial. Questionamos também, no que diz respeito

ao art.l64, o fato de S.Exa. ter considerado prejudicado, indevidamente, um dos

requerimentos.

Todos esses argumentos estão consubstanciádos na questão de ordem

encaminhada por escrito a V.Exa., Sr. Presidente.

O SR. JOSé MACHADO - Sr. Presidente. peço a palavra na·condição de

Llder do Bloco de Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao noIire

Deputado José Machado para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco

PTIPDTIPCdoB/PSB.

O SR. JOSÉ MACHADO (Blo~PT-SP. Sem revisão do orador.) • Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao formularmos a questão de ordem,

solicitamos a nulidade da reuniãO ocorrida na últlme sexta-feira, presidida pelo

Deputado José Lourenço, na Comissilo Especial que examina a PEC da

Previdência.

Fazemos esta solicitação com base na questão de ordem~ que

_bo de submeter a V.Exa.

Nossa. preocupação, Sr. Presidente, é com o conjunto de Irrrl(IlIIal'fclltdM.

mas, acima de tudo. enfatizamos uma delas que não tem precedeniel ne hiIlórIa .

desta Case: S.Exa., (\ Presidente da Comissilo Especial, negou veIIIIcaçIo de

quorum, alegando que nAo havia intersUcio de uma hora.

As notas taquigràfjcas. as gravações em frtas-cassete e o vldeo produzido

naquela ocasiAo dão conta de que houve, sim. interstlcio de mais de uma hoRI

entre um e outro pedido de verifiCaçãO de votação, razjo pela qual exls1a uma

lXlIJIIlI'OY8ÇA factual. NAo se trata de elamento de doutrina nem de interpretação de

alguma circunsttncia nebulosa do Regimento Intemo, mes de situaçãO muito clara.

Por esse motivo epresentamOs nossa questão de ordem, assim como a Deputada

Jandira Feghali apresentou requerimento no mesmo sentido a V.Exa•• solicItando a

anulação daquela ssssilo.

Mes, Sr. Pl'lltlidente, Sres. e Srs. Deputados. este L1der. em conversa com

alguns Deputados da base do Governo, ouviu .~nderações no sentido de que

reconheciam essa irregularidade, mas que ela poderia ser sanada pontualmente por

meio de uma deciSão de V.Exa.. reconhecendo-a, sanando-a e determinando que,

nll próxima sessãO da ComissAo Especial. seja realizada nova votação· d9

requerimento, convalidando todos os demais atos seguintes a esse fato.

Entendemos que essa é uma questão que não pode ser resolvida parcialmente. O

OOSllO requerimento e a nossa quest!o de ordem vãO no sentido da anulação da

sessllo, por conta da irregularidade que veriflcsmos naquela ocasião.

Peço ao Deputado NU:",n Gibson que nos dê oportunidade de dialogar com o

Presidente da ClImara dos Deputados; porque é muito importante S.Exa. saber que

há uma maquinação nos" corredores desta Casa. no sentido de pressioná.Jo.

Infringindo a sua Independência, atitude que nllo aceitamos. Reconhecemos, sim, a

independência e a autoridade de S.Exa., mas tememos muito que certas manobras
fraudulénlás caminhem na direção de tentar Induzir esta Casa a considerar uma

proposta que repelimos veementemente.

A bancada do Bloco deO~ não aceitará, em hipótese lllguma. que

uma decisão vá no sentido da anulaçãél parcial, apenas pontual daqu. momento

circunstancial qa sessllo de sexta·felra. Entendemos que isto abriria um precedente

por demais perigoso, porque nenhum requerimento de vqtaçãO nominal lerá mais

validade nesta Casa. Por quê? Porque todos os atos subseqüentes nlio terão

validade, razlIo pala q~al usamos es!11 momento da Comunicação de Liderança

para fazer um alerta a esta Case: a Oposição está em processo de moblllzaçlio.

Estamos firmei ha defesa do Regimento. Já estou convocando o Bloco de

Opo8içllà para uma reunião ?,O fin~l da tarde, porque lutaremos bravamente pela

manutenção da Integridade do Regimento Interno da Casa, pois ele é um pacto

democráUco onde Maioria e Minoria têm de se entender em torno de um

denominador comum.

Confiamos plenamente no Presidente da Cllmara dos Deputados. Eie há de

restabelecer a verdade daquela tumuituada reuniilo. onde prevaleceu o

temperamento muitas vezes inadequado do Presidente daquela Comissão, que

constrangeu a todos os DeplMdos da Comissllo e desta Casa. O Gov8mo não

garantiu o quorum na sessão de sexta·felra e depois, através de uma manobra

regimental fraUdulenta, tenta inviabilizar~ma atitude correta e legitima da Oposição.

Sr. Presidente, repelimos essas tentativas dl! pressionar V.Exa. Gostarfamos

que V.Exa. tivesse todas as condições de independência e de autoridade. para

tomar uma decisão firme em defesa do Regimento Interno da Casa.

Muito Obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE'(Mlchel~Temer) - V.Exa. nobrêl.ider Jos~ Machaoo,

pode dormir tranqUllo na noite de hoje, porque o Presidente da CAmara nAo se

submeterá a pressões. Em primeiro lugar, porque os Srs: Deputados e Uderes não

fazem e nAo farão pressAo; em segundo lugar, porque se a fizerem, tal atitude nã~

produZ!rá resultados.

Sabe V.Exa. que sou um servo da Constiluiçao e da lei, de modo que

decidirei de acordo, não com que a minha consciência determina, mas com que a

ordem jurldlca assim estabelece.

A ·SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, peço é 'palavra para uma

questAo de ordem, com base no art. 114.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo o requerimento de V.Exa. e

apenas recordo que, no periodo da manhã, V.Exa. pretendia pelo menos a

anulação de uma parte da sessão.

A SRA. ,lANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, o requerimento é o mesmo.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas recebo o requerimento de V.Exa.

com suas ponderações.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - O que não aceitamos é a anulaçao pontual.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. Sem revisão da oradora.) _

SGM/P <;4 BraslJia. o:~ de fevereiro de 1998.

Senhor Presidente,

Sr. Presidente, quero formalmente encaminhar à Mesa um requerimento formulado

pelo Bloco de Oposiçilo que hoje chegou à mão de V.Exa. Esse requerimento foi

assinado por mim, pelos Lideras dos partidos que compõem o Bloco e pelo Lider do

Bloco, Deputado José Machado..O requerimento solicita a anulação da sessão da

Comissão Especial da Previdência, que aCQnteceu no dia 30 de janeiro, sexta-feira,

nesta Casa.

J:: importante esclarecer para o conjunto dos Deputados que o pedido da

anulação se dá com base na ocorrência da maior violência) já verifiêada ao

Regimento desta Casa, praticada pelo Presidente da Comissão Especial, Deputado

Joeé Lourenço.

A ...do transcorreu irregularmente do inicio ao fim, desde a I\llo-publicaçilo

do parecer e em todo o processo de debate. Em determinado momento, !louve a

negação do Presidente da ComissAo de verificar o quorum, que era flagrantemente

inexistente por parte da base do Governo. Em função disso, consideramos que

easa sessAo deve ser anulada, pois se li quorum fosse verificado a sessAo teria

caldo.

Preocupa-nos'Yé fiquei atenta á intervenção do Lider José MachadQYc; fato

de que correm pela Casa noticias de que a anulaçAo po~eria ser apenas daquela

votação e de que valeria o. restante da sesdo. Na nOssa cpi.niAo, Sr. Presidente,

isso configura uma fraude, porque se aquela votação fosse verificada obviamente a

sessAo Mo teria continuidade.

Enlllo nAo poderiam valer nem o encerramento nem a'votaçAo do outro

requerimento, que acabou sendo prejudicado, nem a abertura e o encerramento

irregulares da discussão, nem a votação, muno menos o pedido de vista feno pelo

Deputado Messias Goes. A anu\açllll pontual se configura para nós como uma

fraude regimental tanto quanto a que foi cometida pelo Deputado José Lourenço.

Por isso, éncaminhamos formalmente requerimento da·anulação da sesSão,

particularmente a partir do momento em que um quorum não verificado tirou a

legalidade daquela sessão.. J:: dessa forma que encaminhamos a V.Em.,

entendendo que Se a~im nAo for procedido tomaremos ·as providências

.necessárias, como Oposição, no encaminhamento desse debate.

Muno obrigada, Sr. Pnssidente.

Encaminho a Vossa Excelência copia da decisão
desta Presidência a proposlto das Questões de Ordem dos
Senhores Deputados José Machado e Humberto Costa e da
Reclamação da Senhora Deputada Jandira Feghali acerca de
procedimentos adotados pelo Senhor Presidente da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 33-H/95.

Aprovj3ito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência manifestações de estima.

MIC~~
Exceientlssimo Senhor Pre idente
Deputado JOSÉ LOURENÇO
Presidente da Comissão Especial destinada a proferir parece~ à PEC nO
33-H/95, que "modifica o Sistema de Previdência Social, estabelece normas
de transição e dá outras providências"
NESTA

DECISÃO DO PRESIDENTE EM QUESTÃO DE ORDEM
FORMULADA PELO DEPUTADO JOSÉ MACHADO EM 3 DE

FEVEREIRO DE 1998

O Sr. Deputado José Machado formula questão de ordem
acerca de procedimentos adotados peio Presidente da Comissão
Especial destinada a examinar a Proposta de Emenda à Constituição nO
33, de 1995.

Em sintese, Sua .Excelência alega terem ocorrido as
seguintes irregularidades regimentais:

- interrupção da leitura do parecer do Relator;
- votação intempestiva de dois requerimentos de adiamento

da discussão;
- não concessão de pedido.de verificação de votação após o

transcurso de uma hora;
• declaração de prejudicialidade do segundo requerimento

de adiamento de discussão;
- declaração do encerramento da discussão e, em seguida,

concessão de vista.

Com relação à interrupção da leitura do parecer, esta
deu-se, de acordo com as notas taquigráficas, em função de solicitação
de dispensa de leitura por ter sido distribuido em avulsos.

Ora, uma vez que o Regimento admite a dispensa da leitura
integral do parecer distribuído em avulsos, não há óbice a que se
dispense a leitura de parte deie•

A alegação de que o avulso não pode,ser confeccionado por
meio de cópias xerográficas carece de fundamento regimental.
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Avulso é uma separata de partes do processo de tramitação
de uma proposição, não impedindo que seja produzido por qualquer
meio de reprodução gráfica.

Ademais, o Regimento ,distingue clarameme a exigência do
avulso da necessidade de publicação, ora requerendo ambas; ora
apenas uma alternativamente. O parecer do Relator em Comissão
insere-se nesse último caso. Exige-se a distribuição em avulsos, e não
a prévia publicação no Diário da Câmara.

Não procede, portanto, nesse particular a alegação de
irregularidade.

Com relação ao pedido de verificação não atendido,
consoante as notas taquigráficas, pela marcação do Presidente, não
havia transcorrido uma hora da votação nominal anterior.

Havendo eventuais diferenças de marcação entra a Mesa e
a Taquigrafia deve prevalecer, logicamente, a cronometragem da
PresidêncAa, a quem compete dirigir 05 trabalhos.

Não vislumbro, sobre esse aspecto, irregularidade
regimental que possa ensejar a intervenção desta Presidência, visto
tratar-se de mera divergência quanto a matéria de fato, e não de
interpretação regimental.

Todavia, rejeitado o requerimento de adiamento de
discussão mais amplo, deveria, de imediato, ter sido submetido a
deliberação o mais restrito, sobre o qual não incide prejudicialidade
regimental.

Com relação ao alegado encerramento da discul:lsão,
verifica-se haver 'imprecisão no registro taquigráfico, em razão da fala
simultânea de vários oradores, pois se, em dado momento, o
Presidente parece anunciar o seu encerramento, ao final da reunião,
após conceder a vista solicitada, anuncia a continuidade da discussão
na reunião seguinte.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. S8, §§ 1° e 3°, combinado com o art. 132, § 2°
do Regimento Interno, c em atenção ao despacho publicado na Ordem do Dia de
17ro2J9S, intc:Iponho recurso çontra apreciação conclusiva de Comissllo
TemátiCa ~,~.Projcto de Lei nO 2.879191; de minba autoria,
possibilitando sua apreciação pelo PIeDário.

Sala das Sessões, em .....!2../ ...!!L/ -2!L

CÂMARA DOS DEPUTADOS
ISGM - Seçlo de Atas (R: 6007) Conferência de Assinaturas

11910219817:57:43 .. . ' PAsma: 001

Tipo da Proposiçio< REC

Autor da ProposiçAo: ALEXANDRE CARDOSO E OUTROS

nata de Apres.ntaçAo: 19/02198

Ementa: Requer. noS termos do art. 58, §§ le e 3-. combinado com o art.
132, § 2· do Regimento [ntemo, que o Projeto n° 2.879, de 1997,
com parecer contrário da Comissão de Viação e Transportes, em
2611 [/97, seja apreciado pelo Plenário.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Ãssinaturãs ·Confirmadas
1 ADYLSON MOTTA PPB RS
2 AGNELO QUEIROZ PC,DOB DF
3 AIRTONDIPP PDT RSj
4 ALDO ARANTES PCDOB GO;

5 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ i
6 ALMINO AFFONSO PSB SP i
7 ALZIRA ÉWERTON PSOB AM
8 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP I

9 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
10 CHICO VIGILANTE PT DF
11 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
12 CORIOLANO SALES POT BA'
13 FERNANDO ZUPPO PDT SP,
14 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR
15 GERALDO PASTANA PT PA.
16 GERMANO RIGOTTO PMDB RS i
17 GILNEY VIANA PT r';'1T
18 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
19 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
20 HERACLlTO FORTES PFL PI
21 HERMES PARCIANELLO PMDB PR'
22 JANDIRA FEGHALI PCDOB RJI

23 JOFRAN FREJAT PPB DFI
24 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL~ BA

Defiro, portanto, parcialmente a questão de ordem
formulada, determinando que, transcorrido o prazo regimental da vista
c.oncedida, inicie-se a discussão da matéria, votando-se,
preliminarmente,. o requerimento de adiamento' àpresentado pendente
de apreciação, tomando insubsistente a prejudicialidade declaraaa.

Em face desta decisão, considero igualmente resolvidas a
questão de ordem subscrita pelo Deputado Humberto Costa, acerca da
dispensa da leitura do parecer, e a reclamação da Deputada Jandira
Feghali, acerca da não concessão da verificação de votação relativa ao
requerimento de adiamento de discussão.

Sala das Sessões, em 3 de feverciro de 1998

RECURSO N° 226~ DE 1998
(Contra Decisl'ítJ Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Alexandre Cardoso e outros)

Requer, nos termos do art.. 58, §§ 112 e 32, combinado com o art.
132~ , 2~ do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n~ 2.879,
de 1997, com parecer contrário da Comíssc!o de, Viaçâo' e
'l'ra.'lspr..rtes, seja apreciado pelo Plenário.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARIO)

Totais de Assinaturas: confirmãdãs- " .._-, _. ô51"'
Nâo Cõnfefem OÕ2.
Licenciãdõs-' fiói;
Repetidas 000

1I~lv~i~_... . 000'
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25 JOSÉ COIMBRA
26. JOSÉ GENOINQ
27 JOSÉ L1NHARES
'28 . L1NDBERG FARIAS

29 LUIZ EDUARDO GREENHALGH
30 MARÇAL FILHO

31 MARCELO DÉDA
32' MARCONI PERILLO

33 MARCOS LIMA

34 MARIA DA CONCEIÇÃb'TAVARES
35 MARIA LAURA
36 MOACIR MICHELETTO
37 NILSON GIBSON
38 ODACIR KLEIN

39 OSÓRIO ADRIANO
40 PAES LANDIM

41 PAUDERNEY AVELlNO
42 PAULO BERNARDO

43 PAULO PAIM
44 PEDRO WILSON

45 ROBERTO PAUL.INO
46 'S~RGIOMIRANDA

47 SILVIO ABREU
48 UBIRATAN AGUIAR

49 WAGNER DO NASCIMENTO

50 WILSON CIGNACHI
51 ZAIRE REZENDE

PTB
PT
PPB
PSTU

PT
PSDB

PT

PSDB
PMDB

PT
PT
PMDB
PSB

PMDB
PFL

. F.'FL
PFL

PT

PT
PT

PMDB'

PCCOB'

PDT

PSDB

PPB

PMDB
PMDB

SI"
SI"

CE
RJ
SI"

MS
SE

GO
MG
RJ

DF
PR
PE

RS
DF

.1"1
AM
PR

RS
GO

PB
MG

MG
CE

MG
RS

-MG

(PROJETO DE LEI NO 2.879, DE 1997, TENDO APENSADO O DE NO 3.014197 A
QUE SE REFERE O PARECER) . ,

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 - Projeto apensado: n~ 3.014197

1II - Na Comissão de Viação e Transportes:
elTllindas apresentadas na Comissão (2)
tenoo de recebimento de emendas
parecer da Relatora
substitutivo oferecido pela Relatora
termo de recebimento de emendas ao substitutivo
parecer refonnulado
parecer da Comissão
exposição do Deputado Canos Netson

o CONGRESSO NACIOIlTAL decreta:

; A!t 1° Os veiculos .emplacados nos Municipios em cujo território são
lIOpl~tados postos de pedágio de rodovias públicas, ficam isentos do pagamento de
pedágtO nesses postos.

Art. 2° Órgão competente do Poder ExecfltivQ regulamentará esta lei De
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art 3° Esta lei entrll em vigor lia data de suapublicaçlio.

Assinaturas que Não Conferem
1 ALDO REBELO PC DO B
2 NELSON MARCHEZAN PSDB

SI"
RS

Art 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

//,,'" '" " ,'''--'', '\
Deputado ALtxANDRE CARDOSO· .

O sistema de cobrança de· pedágio pode, em alguns casos, ser uma
forma 'de financiamento da manutenção e recuperação de rodovias. En~to, as
características urbanas onde estradas cortando cidades é, praticamente;·,Ii úbica via
de interligação de um mesmo Município, colocação de posto de pedálrllN:ria uma
barreira econômica às vezes intransponível ao comércio, à indústria e ao próprío
cotidianO social dessaSJegiõcs.

As características regionais .de nosso pais necessitam de medidas que
promovam justiça com essas regiões e, penso eu, que este projeto promove tal
juStiça

Essa cobrança, no entanto, só pode ser efetuada nos casos em que
houver outrll estrada alternativa, que ligue pontos de origem ou destino servidos
pela estrada c0'!1 pedágio. Dessa forma, os custos com pedágio não serão motivo
para cercear o direito de circular a nenhum cidadão.

Ocorre que, m!'itas vezes, eSsas estrarias alternativas encontram-se em
I!éSsimo estado de conservação e não oferecem a mínima segurança aos que por ela
trafegam. A saída acaba sendo a esirada em que se cobra pedágio.

Nilo é justo, no entanto, que por um descaso 'ou falta de condições do
Depatarmento de Estradas dé Rodagem, os municipes tenham que pagar para
trsfegãrem dentro do próprio Municipio onde r.,sidam. Muitas veZes, o posto de
pedágio fica situado entre a residência do cidadão e o seu local de trabalho, escola,
ou locais de consumo e lazer, mesmo que estejam esses locais em um Municipio
vizinho com o qual se mantenha relllÇÕes mais intensas no dia-a-dia '1'. situação se
toma impraticável quando estesFcursos devem ser feitos várías_v= por dia

Diante do estado precário ou da inexistência das es!Jadal; alternativas, a
única forma de não impedir a livre circulação dos;nunicipes denlro do seu próprio
MunicipiO dê'residência, é tomar :is_en!Qs do' pagamento de pedágio os automóveis .

emplacados nesse Município;Esse é o teor da proposição que ora apresento e oue,
~to, deverá ser devidamente acatada pelos nobres deputados.,

.~~7.
,/~.J ft".:;
~ I,'

. 'de
,/

:. :'

s.ara das Sessões, em

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício n°3,2. 198

___~. R' _.

PROJEto DE LEI N! 2.S-7~~~,ÇDE 1997
(Do Sr. Alexandre Cardoso )

Senhor Secretário·Geral:

Brasília, 19 de fevereiro de 1998.

Estabelece norma de ~ Jl:anÇ8 de pedágio; lendo parecer da COfllissão de-VJSção e
Transportes, pala rejeição deste, do de nO 3.014197, apensado, e daS emendas
apresentadas na Comissão, contra o voto do Deputado Gonzaga Patriota.

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do senhor Alexandre
Cardoso e outros, "Requer, nos termos do art. 58, §§ 1° e 3°, combinado com o art.
132, § 2° do Regimento Interno, .que o Projeto nO 2.879, de 1997, com parecer
contrário da Comissão de Viação e Transportes, em 26111/97, seja apreciado pelo
Plenário" contém número sufICiente de signatários, constando a referida proposição'de:

051 assinaturas válidas; e
002 assinaturas não conferllm.
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PROJETO DE LEI N! 3.014, DE 1997
(Do Sr. JOIé Carlos Lacerda)

Dispõe sobre cobrança de pedágio.

(APE!j"SE-SE AO PROJETO DE LEI Ng 2.879, DE 1997)
:I fIIQJl;1O Clt LBI N' ] r------ CL>JlSIFICN;AD --------,

I, PL 1 8..../97 J SUPItUSlVA () SUIl5TI'l'UTlVA ( J ADITIVA DI!:
~I ... 17 ) AGLUTIHA'l'IVA ( J HODIrtCATIVA

O CONGlUlSSO NACIONAL decreta:

Art. 19 Todos os veículos emplacados em Municípios
onde são instalados postos de pedágio da rodovias p\lbUClIlfl
Clt privatizadas fic.... isentos do pagamento do p"àâ'lio n""s'.s
yo.to~.

\
:1~ODl~çA~~~~. I
_____~'_._ AUTOR PARTIDO. UI' PAGINA

IDUlJTADO'~IOVANNI QUEIROZ [PD~ J~B'
-'l~~lJT:i:rxc.a.ÇAo

Parágx:afo Ilnico. .Nas AglOlle1"ações Urbanas a
Regilles MetropoUtanas ,a isenção do pa!laaento do pedAgio é

....tendida aos vaículos "'"Placados nos lllUDicípios contíquoa
àquele Município onde está instalado o pósto.

Art. 'I'TÓdo-Yeiculo~fqlÍStrIIdO juilto lO Óf8IO executivo de trimilo do Ettado.
doJ:líllrito f~ 1íc:eociodQ.no JllWlidpio de domiclIiQ ~.do C<ftilI<:odo de
llqiotro de Vekúo - CRV, • por cujos domIoioo cnDaIl rodoviu't'edenis oode _
lido ou _ ..... implanIadoo potloO de pcdqio, fica;"" dompec:tiYoo~:,' .

Art. ZIl O Poder Exacutivo regulamentará esta lai
DO praso de 60 (sesseDta) dias a contar. da, sua pubU-caçao.

Art. 31l Esta lei entra _ vi70r na data cía sua
pubUcaç!o.

Art. oIll Revoglllll-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

, A~..- _por_coodunar. RdaçIo i11eg1J1aç1o de trInoito
~ 10 tempo em que pr-.. o iatel:oo do _, ljQII • '-ar o CClft!l"!"'.
(proprietirio, _ llItoriDda ou cmpnpdo de __ com JOde 00 IlIlJIliclpio) de
velculo _ RliRr>do oli<coc:iado 00 IIUIic:lpio llWHjlOIlO por _ f<deraI ooéIo

hajllido~posto~~,

JUSTIFICATIVA

Art. 2" O CONTRAN regulamelllar.i a presente lei no prazo de 90
(noventa) dias, a C!lntar de S\18 publicação.

Em se tratanlo de matéria de trânsito, a redação
constante do Código de TrJnsito Brasileiro, ora pendente de
apreciação final na Comi~ Espeçial, detennina que a
coordenaç!o máxima do Sistema Nacional de Trfinsito 6 do
CONTRAN, além de órgIo máximo normativo e consultivo. Dal
porque propomos o acoIbimento da pw.IeIIte emenda,
estabelecendo o órgão competente do Poder Executivo pretendido
pelo deputado Alexandre CaIdoso.

C1l1ll1Yt·O(

'MUII T"Jr,!~!~,
ppT PA~

Cl~

[I~

1IIlII.llllJllPCll

Emenda

r--PIt.EllIEW1l!j
l.:=:PL 2.379(911 ll:

IllIJlIIllE COOISSl!O DE VIAçXO E TRANSPORTES
11I_

IKmMt GrOVANNT OUEIROZ

Ea Aglomerações Urbanas e Regiões Hetropo1itanu,
~de o inte'rc!lllbio intermunicipal é intenso, a situaç!o. para,

os habitantes de cada município é a I118ll111l1. MIo sa pods

desconsiderar, neuse o.so, a integraç!o entre 08 diferentes

pólos U%banos e o, fluxos viários que dela decorrem.

_ A inatalaçAo da ua posto de pedágio rodoviArio _

quaisquar Municípios nlo deva constituir obst~Culó aos'
deslocamentos dlArios das pessoas que nalas residem, porqua

saria uaa fOrlll& de tolher o direito de ,ir, e vir ,d~,c~,~"
necessário l raalizaçáo do exercício da cidadania.,

Diante de tais condições é preciso penaár COlS

cuidado a questão da cobranÇll de pedágios rodoviários nas

proxilllidades dos centroJ urbanos. Por tal razáo proponho ,o

presente projeto de· 'let.

JUS'l'IFICAç&O

Atua1Jllenta, com a expansáo das áreas urbanas,
muitas vazes o posto de pedágio pode estar inserido ea eixos

da crrculaçáo essenciais e indispensáveis para 'os munícipas.
Náo 'é .justo, nessa caso, que o pedágio lhes saj~ 'ilIIposto,

onerando suas despesas.

Sala das Sess~es, abril da 1997

'-_O_7-'/...:::O:..!V.:-9_7 ,--__-_=_·:q~~,
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COMISSÃO DE VIAçAo E TRAN~PORTES

TERMO DE RECEBIMENTO'DE EMENDAS

PRÇ)JETO DE,LEI N° 2.879197

Nos tennos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura - e

dlvulgaçao na Ordem do Dia das ComlaslSes de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 25104197, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, foram recebidas 2 emendas ao projeto.

Sala da ComIna0 em 8 de maio de 1997.

~~~
Ruy Om rudêlldo da Silva

Secretário

li

COMISSIlO DE VIAÇllO E TRAIISPORTES

I - RELATóRIO

o presente proj eto de lei estabelece a isenc;ilo do

pagamento de, pedAgioa para os veículos ""Placados nos
próprios municipi08 onde, .,. rodovias P·1ÍbliCaJI, estiver
instalado posto de cobrança de pedágio.

Determina que órglo cooapetente do Poder Executivo
requlaJ:lentará esta 1Ai no praJio de 90 (noventa) dias, "a

çontar da data de pUbiicac;Ao desta lei.

A eata propolliçao for3lll l!-presentadaa duu emendas

na COlIissAo de Viac;llo e Transportes. O Projeto de Lei· nl!

3.014, 'de 1997, do nobre Deputado José Carlos 'Lacerda, que

eatende a isençllo do pagamento do J,ledAgio para o caso

éspacífico de AglomeraçOes Urbanas e Rj9iOes Metropolitanas,

foi apensado a este projeto principal.

Cabe a esta Comissllo de Viaçllo e Transporte.

eaitir parecer sobre este projeto principal e seu apenso.

ll: o relatório.

II - VOTODARELATORA

Ea sua justificaçllo, o autor do projeto destaca

dois pontos de fundamental importllncia:

1; As despesas compulsórias, repetidas vezes, cOll

pedágio constitullJll Onus relevante para o cidadllo e, pod..

cercear o seu direito de circular;

2. A cobrança de pedágio "pode criar barreira.

intransponí'1ei!l ao desenvolvimento 'sócio-econOllico de um

Município i da própria microrregillo onde elê se insere.

Diante dessas premissas conSideramos lúcida a

intervençllo do autor do projeto llIIl pauta. Ao garantir a

isençllo do pagamento de pedágio, na forma prevista nes.a

proposiçllo, ele visa a evitar a ocorrência dessas duas
condições acima referidas, que sao francamente nocivas a uma
sociedade que busca o desenvolvimento.

, Dados sobre. 011 r'e~ilos arrecadados 'nos pedáqioa
das rodovias lIIII8ricanas IIOstralll que eles co"res~

BOlIl8Ilte a 4\ do que·se gasta na JalUluteni<ll,? daa estr~da••
Esses recursos sllo, portanto~ inexpressivos. para fazer face
As necessidades das rodovias. A isençJo proposta-do irA,

assim,. causar maiores ,déficits no .conjlÍnto 'dos recursos
reqUeridos pelas rodovias, para sUa conservaçllo.

Sobre as emendAs propostas na Coatssllo SOlDOs pala
>jlProvaçllo da que se refere 'ao artigo 1l2, pela sua rlldaçllo

plõecisa, COlll utilizaçao de terminologia - própria aos

pr~edimentos adotados pelo Sistema Nacional de Trllnsito.

QuaJ:}t:o à segunda elIllDda foi rej eitada porque um projeto de

lei .0 Legislativo nllo pode dar atribuiçOes a órgllo'

e8peci~co do Executivo.

Quanto ao projeto apensado, achamos lógica a

disposiçllo' contida no parágrafo único do artigo prillBiro,

que '~tende~ isençllo para o caso específico de AglomeraçOea

Ur~ e Re\iOes Metropo~itanas. Afinal, elas constitUem,
apesar de coqpostas de vár~os municípios, usa entidade

urbana e~ecial com particularidades intrínsecas baseadas na
comPlemen~rieda~de funções intermunicipais.

Df~te d~ que se nos propõe optamos pela rejeiçllo
do PL nl2 3.0\4, dR 't997, ape~o, e pela aprovaçllo do PL nl2

2.879, de 199,( , pri\1cipal, lia forma "o substitutiv;' que

apresentamos.

,Sala da Cooússão , em 13 dejunho de 1997

Depu,aA~,,~~::S NUNES

SUBSlTIU1;IVO 0Fm.illCIOOPELA RELATORA

Estabelsce • norilla de cobrança
de pedágio:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

'.Art. IR Todo veículo automotor registrado junto ao
órgllo executivo de transito dos Estados e do Diatrito
Federal, e licenciado em município por cujos domínios cruzem

rodovias federái2 onde tenham sido ou venhaa a ser

illPlantados postos de pedágio, fica isento do pagamento de
pedâgio nesses postos.

Parágrafo único. Nas AglomeraçOes Urbanas e

RegiOes Metropolitanas, essa isençllo do pagamento'do pedágio

é' estendida aos veículos licenciados nos municípios

contíguos àquele municipio onde está ou venha a ser
instalado o posto de pedâgio.

Art. 2R, Para os efeitos desta lei, os
concessionários das rodovias federais privatizadal1 poderllo
compensar a reduçao de arrecadaçllo decorrente das' isençOea

previstas no artigo anterior, recompondo os '~alorea

determinados no contrato de concessão para exploraç8.o da

rodovia, para a cobran~a de pedágio.
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Art. 32 órgão competente do Poder Executivo
regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa), dias, a
contar da data de sua publlcaçllo

.Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Salada Comíssão, em 13 de junho de 1997

-~Relatora

COMISSÃO DE VIAÇÃO E·TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.879/97/

Nos termos dOI art. 119, caput, li, do Reglmimto Interno

da Câmara dos Deputado., o Sr. Presidente determinou a abertura

e divulgação na Ordem /Xo Dia das Comlss.6es de prazo , Para

apresentação de eme~as ao substitutivo oferecido pelo relator" a

partir de 18/D6/97, por 4lnco sessões. Esgotado o prazo,nllo foram

,apresentadas emendas..

S-u d. Comiuio, em 26 c1ejunho de 1997

R~Silva
secretário

PARECER REfCRMULADO

I - RELATóRIO

o pr~~~te projeto de lei estabblece' a isanç40 do
pagamento de pebágios ,para os veícúlos ·e.p1acadoa nos
próprios municíPl08 onde, em rodovias pdblicaa, estiver
instalado posto d~ cobrança de pedágio.

Determina que órgao competente do Poder Executivo
regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, a

contar da data de publicaç40 desta lei.

A esta proposiç40 foram apresentadaa duaa emendaa
na COIIÍ8s11o de Viaç40 e Tr~sportes. O Projeto da Lei n2
3.014, de 1997, cio nobre Députado "José Carlos Lacerda, que
eateade a isençllQ do pagamento do pedágio para o. caso
eapecífico de Aglomerações Urbanaa e Re9iões Metropolitanas,
foi apanaado a este'projeto principal.

Cabe a esta COllis,!llo de Viaçllo e Transportes
..itir parecer sobre este projeto principal e seu apenso.

li: o relatório.

II - VOfOOARELATORA

!li aua juatificaçllo, o autor do projeto de.taca oa
aeguiote.'arguaento. a fayor da .ua propoaiçllo:

1. As despesas compulsórias, repe~idas vezes, co..
pedágio. constituem õnus relevante para o cidadão e podem
cercear o seu· direito de circular;

Z. A cobrança de pedágio pode criar barreiras
intransponíveis ao desenvolvimenfo 13ticip-econõmrco de um
Município e da própria microrregillo onde e+e se insere.

Sem ~eàaerecer esses argumentos ~emo8, t~via! de
considerar que, no caso de privatizaç!o, a exploraç!.o da

rodovia constitui-se na principal alt~~n~tiva, capaz de
;erar co~dições para financiar ~s sua próprias melhorias. Se
nllo for assim essa privatizaç1l9 n~o será vi~velpor ~alta,<i~

atrativos para a 'iniciativa privada, que precisa ter ,retorno

'para_os ,seus iJl.vestim~n:tos., ,Em oqtras palavra~1 n!o adiant-a
se pensar em privatizaçllo de rodovias quando isenções d!<
pagamento de pedágio só ira6 impedir o aferimento de lucros
pelo concessionário.

Todos sabemos que o Poder Pdblico já nllo dispõe. di<
recursos para manter em. bom estado a malha v:iâria existente,
mormente nas regiões metropoli:tanas, de tráfego intenso,
onde as rodovias sllo mais danificadas. A alternativa para a
'sua recuperaçllo está, portanto, mediante o aporte de
recursos pela 1riiciattva privada.

No entanto, se ao invés de conceder-se ao

particular a exploraçllo raeiçnal da rodovia, COIll
possibilidades de conseqüente retorno, vir-se a inst:lotuir
mecanismos' que _ipviabiliz.em a privatizaçllo, essa malha
viária t<;rá sua situaçllo agravada pois será difícil a sua
re.cuperaçl1o, no mínimo a médio prazo.

Por essas razões somos pela rejeiç30 desse Projeto
de Lei n2 2.879, de 1997.

Sala d~ Comíssão, em 26 de novembro de 1997"

~-
Relatora

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissãó de Viação e Transportes, em reunião ordInária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n" 2.879197" o de 'n" 3.014197, apensa~, e as
emendss apresentadas na Comissão, contra o voto do Deputado Gonzaga Patriota,
nos termos do parecer reformulado da relatora. O Deputado Carlos Nelson apresentou
exposIção escrita.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
João Henrique - Presidente, Edinho Araújo e Leônidas

Cristina - Vice-Presidentes, Barbosa Neto, Célia Mendes, Lael' Varells, Oscar
Andrade, Paulo Gouvlla, Sérgio Barcellos, Mário Martins, Marquinho Chedld, Mauro
Lopes, MoreÍlll Franco, Ronaldo Perim, Mário Negromont!', Paulo Feij6, Pedro Henry,
Roberto Rocha, Carlos Santana, Chico da Princesa, João Cós&i", Undberg Farias,
Teima de Souza, Deleres Nunes, Felipe Mendes, Francisco Silva, Osvaldo Reis,
Duílio Pisaneschi, Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota, Da Velasco, Arnon Bezerra,
Flávio Palmier da Veiga, Olávio Rocha e A1ces!e Almeida.........r~" ..7 ..""

...kL_,
Presidente
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EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO CARLOS NELSON

Os projetos sob exame fundamentam-se na premissa de que 3,

imposição da cobrança de pedágio em rodovias fe.erais estaria cereeando a liberdade de

locomoção dos municipes de localidades' onde' foram implantadas pmças de
pe<iagiamento, por impin8i.r dispêndios coristantes em vinu<ie da utilizaçàQ de via.que
comumente serve ao trânsito local

Desdobramento natural dessa premissa é que o municipe tem

direito ao livre e desimpedido deslOcamento dentro do território municipal, pois ali

desenvolve suas atividades rotineiras. Pela freqüência com q.x,' necessita ~ a

infra-estrutura viária local, injusto que se lbe impusesse, de aCordo com esse raciocimo,

encaégo financeiro capaz de obstar seu cotidiano.

Vá-se à análise dos fatos.
De pronfo, necessário que se esclareça a "!'tureza das viaS "Que

vem sendo submetidas ao regime de pedagiamento: são bel)S póblicos federais.

construídos e administrados pela União, tendo sido os terrenos postos ã disposição do

assentamento da infra-estrutura, quando predso, todos desapropriados em favor do ente

federal. Na qualidade de património da União. taís estradas podem ser geridas pelo

administrarlor federal da melhor forma Que lhe aprouver, não sendo proibido ao mesmo.
muito pelo contrário, sobrepot, nó -exercício dessa gerência, os interesses federais aos

municipais.
Havendo sido feíta referência a esses interesses, importante

também que se os esclareça. O interesse federal tem por objeto a construção, o

melhoramento ou a manutenção de via que possibilite o deslocamento de bens e pessoas

por largas faixas do território, transponl!o limites municipais e, no mais das vezes,

estaduais. Pata tanto, pode-se lançar mão ~e limitados instrumentos de financiamento,
entre os quais se encontra a cobrança de pedágio, O iitteresse !,!unicipal,

presumivelmente, deve ter por objeto a construção, o melhoramentó!..... a rnantiienção de

via _geralmente umana ou vicinal - que possibilite o desloéamento de bens e pessoas~

âmbito de seu território. Nio pode ser tomado como legitimo inter~ municipal dispor,
sem qualquer ón'us, de bem público federal, se assim entender diferente 'a União. Em

outras palavras, não pode ser considerada mais do que simplesI prerrpgativa ter-se ã

disposição dos municipes via federal que facilite o acesso a ponto~ da municipalidade.

Garantir essa acessibilidade, primordialmente, deve ser função do poder público local.

Outro asPecto evocado pela premissa inicialment~ referida é a

freqüên~ia como fator determinante para a imposição de gastos que pudessem limitar a

movimentação dos munícipes. Ora, não há como se ~esVincular volume de pegamento de

voIwne de utilização. De fato, deverá pagar mais o usuário que mais fãz uso da rodovia
posto que é da utilização continua da infra-estrufum viária que deCorre' seu' desgaste.

Embora possa estar transitando em trecho' reduzido da estrada, estará o municipe o
W:endo'quase,lodo,dia; liCndo'01nllior respónsável Pela ileterioiáção dOS elementos-f1siCO!l,

da via naquelaj"ua porção.'l'or que motivo.i>ois, deveritséf isentado de pagaménto paraa,

manutenÇio ~ patrimônio que também ajuda a cOnsumir'? P<ÍslÓ' isso, de significància
icreSéêiriar q~ o' jJé8ainétíto freqüente pelo USO de bem 'ou ~rViço; p(lblico ou privado,

nao~ cetêeathento da liberdade 'indiViduai.'· Há 'qtiê:.. 'ter em' mente a

pieValênciaQo'~m coinúlÍi: Ou seja, se ó'&tado' resolve litstitirliJ>edágio para 'fiJianciar a

melhoria de inli\t-estrutura viária que se encontra aquém das expectativas da pópuIição;
U!OJando os cul....dos necessários relacionados ã modicidade do preço público, não haverá

quem possa, selll!o usuário da via, argumentar que deixará de ser" beneficiado com a

medidá, Í1iilda que subsistam casos de indivíduos particularmente prejudicados, em

decorrência de sua precária condição financeim. O verd8deiro elemento restritivo, assim,

é aquele que precede qualquer um outro·que·se possa cogitar- o baixo poder aquisitivo de

g:ande parcela da .ociedaáe. Esse, sim,'cercea li'liberdade individual.
Em que pese ter-se estendido este voto, talvez, mais do que o

necessário, imperdoáyel que se deixasse de registrar o equívoco presente no Projeto de Lei

n· 3.014197 e no subslitutivo da relatora, qual seia, referirem-se a rndovias "privatizadas",

quando inexistente essa modalidade exploratória. Em verdade, o que vem fazendo o

governo fedeml é efetuar concessão de infra-estrutura viária à iniciativa privada, o que

não significa privatizar rndovia mas incumbir agente privado, mediante remuneração

arbitrada pelo poder prn',lico, de exercer indiretamente as tarefas constitucionalment!'
atribuídas ã União. Grif~os o termo concessão propositadamente, com o ,intuito de que

se atente para os termos do parecer do Deputado Adhemar de Barros Filho "!' projeto que

institui o novo Sistema Nacional de Viação, expresso na Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação. Por ora, basta que se diga que está sendo.- defendida a

inconstitucionalidade da delegação da exploração de rodovia a entes privados mediante o

instituto da concessão, por não consignada a hipótese na Carta Magna.
Finalmente, elllbom não caiba a esta Comissão argüir a

inconstitucionalidade das íniciativ~.~ relevante que. desde já) se adiante dÍlvida nesse

sentido, posto que não parece estar de' acordo com Ofl ditames da Lei Maior a concessão, a
determinados do povo, de isenção parcial ou total em relação a preço público, JÍos moldes

propostos pelos projetos. Salvo melhor juizo, não se estaria ofend~ndo o principio

constitucional da isonomia?
Se a razão da cobrança de pedágio é o falo de alguém utilizar

aquela dada '/Ía pública fedeml, onde repousaria a grande e indiscutivel diferença jurídica

original que justificariâ isentar-se parte dos usuários do palÍamento do pedágio, J.mente
por serem registra1~ viiiculados àéjúelC munícipió no qual fOi' instalada,praça ,de
pedagiamento? Por onile, em ÕuitaS pilavns. fundamentar-se-;a. legitimamente,. a quebrá:,

casuística do principio da isonomia? \ '

O exame dessas pondelllÇÕCS, se:E'o. fO(, .caberi. à,

Comissão de Constituiçãoe Jnstiça e de Redaç.ão, mas convi qUe já se ase.x~.
Profiro meU: voto ,no sentido da rejei dos Projetos de Lei, n·

2.879197 e 3.014197. '

Sala da Contissão, em 2 de outubr~ de 1997

~
/ __'~oSNelson

PROJETO DE LEI N° 3.607-C, DE 1993
(Do Sr. Jackson Pereira)

Concede incentivos fiscais do imposto de renda, para empreendimentos turísticos, nas
áreas da SUDAM e da SUDENE; lendo pareceres: da Comissão de Economia. Ind!Ísltia
e Comércio pela rejeição desle, e das emendas apresentadas na Comissão; da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, pela rejeição, contra os votos dos
Deputados Antônio Brasil e Eliseu Moura; e da Comissão de Finanças.e Tributação.
pela inadequação financeira e orçamentária.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- emendas apresentadas na Comissão (2)
- termo de recebimento de emendas - 1993
- termo de recebimento de emendas - 1995 (nova legiSlatura)
- parecer da Relalor
- emendas oferecidas pelo Relalor
- parecer reformulado
- parecer da Comissão
- exposição do Deputado João Fassarella

111 - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o CDNGRESSD NACIDNAL decreta.

Art. iR ~ ·pc••oa.' Jur(dica que canst'ruir

••pre«ndlaento tur(stico r na. ~r.a5 da Supcrlhtendlncla do
Oe••ovól.vi ••nto .da A.azôoi • .: I3lJoAH.• da' superJntttn'dfncla do

De.envolviacnto do Nordeste - SUDEHE, "Confor.e proJeto aprovado

,pela EHaRATUR - Instituto 8rasi1.«lro de TuriSMO. ·~té 31 ,de

dezeMbro de f.999. pod~r'. nos terMoS d.sta tel •••r-concedlda

'reduçlo de até C.M por centa do lapa.to de r.nda e adicionai. nlo
re.t itu{veis. incld~tes. sobre ~ lu~ro da exploraçlo. por

'per lodos anuais suclt5siv05,. ati o total de dez ana.,. a conta.. .do
..... iodo-b••• s.51uintce ao Ih...... q ..... o ••preendIMento entra.. e.
, ••• d. ·oPeraG:io.
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Art .. 99 As reduç;ões de i MpostO de que trata esta

lei, UMa Yez reconh~cidas pela EHBRATUR, serão ;:lor ela

comunicadas aos órgãos da S~c,..~taria da Receita Fedt:ral.

§ 29 Não atend idas a~ lç s()prcvista. neste

EHB~ATUR, consl cierada a" rav dad... d~s T"alhtt:5

f! a circunst$.ncia de !fer inf .tor prJ.'rip ou
'o

b) cas?,ará o benef (I:~,l o para todo" os anoa
5ubseqUentcs

a) n~o ellflit irá o ·Cert lflcado de Rech.u;:oo do X_posto

de Renda- para o "no subseqüente ~qURle a lIue Sie

ref'er irEI1 as falhas;

artigo. a

encont radas,

relnc identtt:

Art. se o reconhcciMent? do direito'. redução de

aue trata esta lei será ..ofet Iy~do por Ato OcclarattSrlo da

EHBRATUR. do Qu~l const..rão obr 'gato1- iawl1tnte:

Si 19 S...tlsfeitas flS condições prevista. oRsta

.u't igo, a EMBRATUR ellit ir. IJM "Ccrt iflcado de Redução do IMPosto

de Renda·,. Yál i do para o

·serviços ~ preços constantes do proJeto. aprovara,

II - do c:uMPrilMento de todas as obrfgacôlts contra,(das

p~la e ..p('esa erA virtude da aprovaçio do projeto.

- ~ 'fixação do Dr.zo, até dez ~no., dontado a part Ir.

da data da· conclusão d~. obr•• , no. c ••f. do.

arts. 19 ~ ::!g, e a part ir de 199:5. no caso do ar;-t.

Sll'
II - o percentual da redução I

IIi - a 1Il0nt ...nte a. depQsl~3.r Q crédito do Funda G...ra.l de

Tu,. 1$"0 - FUNGETUR, de Qcordo COM o d I.po~td no

art .. 79 do- Oecretd-lei nQ 1 .. 439, de 30 de dez~Mbro

de 1975.

If UI Con.ld..r.· a,1 .,

hot 011. .. outr... • ..10. d.. ',".'..d.g .
critério d. iHaIATUR. .u..nto .I.u t

,.rollorclonal, da 'reI construída. do núMcrp d~ unidades
habitacionais. dei ••rvl4:o1 auxiliar•• f! de ln'r .....,e~trutura.

lI~t. 211 li ...duelo dó r-,.,o.to d.. renda ...dlclon.l.
nlo r.stitu(ve-I •• no. terMO. do artigo anterior .. poderá ••r

conc..d Id. lo p....o. Ju~ (d lç. flU" .." ..cut.~ P~oJ..to d......ll.,ão d..
eaprcandJ ••nto turtstlco; localizado na. áreas da SUDAH « da

8UOEHE. coni'o~... p~oJeto .,~ov.do ,ela EI1DRATUR. .té 31 d..
d..~..ab~o d.. 1999. r.1st Iv••enh lo ,.rc..I.' d luc~o da .."plo~.cllo

flU" re.ultar d...pll~,lo.

6 2S2 No c.so do paráwra'o antlr lar, poderá s~r

c"ufp~rad.. " ~MP]~~ç:ão a r ••lizlc:io de.obras da. quais oio
r ••uH" -aUMento aO nd.ero de unidade" habitacionais .. ftlilS que
I ntraduzaM novos ••rv I ~o. cans i derados de c-spec ial interesse

tu~l.tlco ...la EI1!RATUR.

S 3; A EHDRATUR .stabelecerá, .M nto nOf'"M.t iyo, 05

concel tO!l d4t aMltl11.c::io dOI "M~reencJiMento,. 'õi\ que se refere.. os

incisos II ~ 1V do art. ~Q.

Art. 39 À pessoa jur ídJca Q'''l Mant.iver

f!,..~reenti'Jllento 'c1.lylstlCO cn) oP€'l''':<\ç:âo nas árccn:'l da SUDAM e d~

SUDENE. considtrado de intcres!oe ;:;I"lristico ~E:la EMBRATUR, poderá

s«r c:onced ida t edlJç:5o dk ;:-...ti c inQijenta por cento do i MPosto de

('enda e' .adiclonaJs não ("~5titl.1Ívejs. incidentes sobre o 11,lcro di1

ex!' i. orac:ãc) do €MPreend í menta, .:or per (odos J'n'ja j S SIJCE:'SS i vos, at é

o totõi\l de dez anos, a contar de 1995

$ 412 A parcela. do lucro da explora,ão resultante

d.... a.pl i ação será d«tt:rMinad~ 9~10 perçentual da recll'ita.l (q,ulda

das vendas oril.md""s do ~rojeto d~ iAMPl i~ç:ão §obr€ o total da

receit;;l. ~(qul6a do empre~ndjmlil'nto.

11:;:

Art. 10,! A redução de imposto de Ciue trata est~

lei não será clJMulativa COM outros IncentiYos f"iscais a que f"a,~

jus ;\ eMPresa que cont'itruir, aMPliar 0'0 ;ntant iv~r eMPreendlMcnto

tur (st ico, n....s áreas da SUDAM e d~ SUOENE.1

~M contrário.

Art. li. Esta lei entra erA "ligo....

A~to 120 R..vogaa-se ur;2~;.~"s

- const ttu l'da no aras 11. de' acordo COM a~ 1Ir Is

bnutl1. i,.. ...s'

:1 - rcgH.trada"" E:t1BRA*j:; - "tituto Brasile)ro de

TUr'ifiMa;

- CIJJa. Maioria d~ capibtl com ~Eno d:r~lto de "loto

~ertença. direta oU llnd t"C'taAlente. a pessoas

.,tslcas rc,,'d.ntc'5 e dOM illa as no Par••

·Art. 42 SDftEn\~ Doderi gozilr d~.. reduções

previstas nos ...rt igos anter iQr~5' a' eflllpresa'

Art. :5Q Para os ef"citos dRst. lei, cOl)slderaM-se

e"ÇI!ril:~ndi.iEntos turit>tit:os= JUSTtFICAC;!;O

1 .- hotéis e outros Meios ctt hospcrdaglfMJ

tI - r~s~aurantEs de turi'SMo,

111 - centros de convenç:õtr'S, exposi''Õ''s e "elras, e

outros equípartllmtos do ginero, de a,J)olo à
at jvidade hoteleira:

IV - eMPr~end imentos que, pelas dimens'ies, variedade e

OI" ig inal idad~ das at i 'Y'idades recreat Lvas,
cul tur. i s· ~ 'desport i vás;' Gue propore i on•• ~o~ seus
IJsuários. possam identificar-se COItO "lIotraçio

turística internacional. nacional dU rel)loo&1.

Art. 6Q C;.\ber~ i\ "EI1BRf!lTUR definir _ ·especlficar os

critérios d« grC\.duaç:ão da redução do inllPó~to e adicionais não

r~5tltlJiYeiSr de acordo C.OM ~ - iltlPol"'tância dos «MPreendhumt:oSi

para o tU:"ismo nacionll,l ••

Art * 7Q A concesSião da redu(:ão f" I cara

condicionBda. f;M cada ano, .~.vErjf'ict\ç:ão, a cars~o da EMBRÁTUR:

1" "- da ftlanutenç:io r pe-lo eAllPrcettndlMenf;o b~n~fici~rio.

do!. OJadrôe5 de qlJalid~de, higiene. conforto,

As Regiões Norte e Nordeste ~o P~ís, por disporeM

de condi~õ.5 ffxtrttMa••nt« ".voráveis (povo hQS~italeiro.. rico

folclor"t!: .. ..,~ri.do 'artesariato, sol a.~und..nt~, MU;it.. praia, rios.,

i"lorfl'st.s, exuberante beleza natural), apresRnta.ls~_COMO re9, i'Ses

de Ydt:aç:âo natural para o desenvolviMento da -,indústria" !lo

turis..o. Voc:açio essa que se confirMõt, IncluSiiyft, p«lo Slrande

fluxo de turistas, brasileiros e «strangeiros, -qUI!' -..;so passar'
5u'as <férias naqu~ias regiõllis.

No «I:ntanto. ,sio re-S11lõe. que ainda. carece. de

inf'ra-estrutur. su'ic ienta, oio· só para atender ao deManda atual

de turistas, COit.O prlnclpal.ente para' responder--a - tven~u.l

cresciMento da deManda, ~fu" poderi~ resultar de UMa boa ca.panha

publoicit;árla 50br4t' suas pot ..ncialidade. turísticas.

E.sa controvertida sltaaç:ão:- indica u • ..,·' boa
alternat Iv.. para .. ,ts:oluç:1o dos proble.a. Ido Nort~ R Nordeste.

qual. seja, ;,.' de' est IMuI.ro Jocr«Menta rápido 'da i nlra-estrutura

necessária para o d.~enYàlvi ...nto da industrla do turiSMO.> Pois,

enqua,.to· flSS•• r~li3c. padece. cronicaMente de acentuada '.alta c;fe

e..~rego. (tanto que l_bera. p'ar. as resHões ~o s,u! grandes'
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JUSTIFICAÇ/lO

IJ.mwrM
tl..nlCnl

'~_:;;?S?I

tOlSON AHOIIlNO .

ECONOMIA, IHOIlSTRIA E COMeRCIO•

vels, nos termos do artigo anterior", .,Joderd ser concedi
da l pes.oa jurídfca que exilcuhr. projeto de a~p1iaçlo do empro:
.nd1..nto turístico, 10caHzado nas áreas da SUOAM e· da SUOENE,
llEM COlIO EM TOlIAS AS LOCALIDADES 00 TERRIToRIO NACIONAL MENCIONA
/MS' 110 pAfIKIUIFo c!llICO ACRESCEI/TADO AQUELE ARTIGO, confor"e pro:
j.to aprovado pela EMBRATUR, até :H de dezembro de 1.999. relat!
vaNnt. l p.rc.la do lucro da exploraçllo que resultar da ampH~

<:10.

510 acrescentados os termos ell dest6que para se adeqüar
40 padgrafo 03..1co aposto ao Artigo 10 do Projeto de Lai.

10/5 /"-Tais r.ai... 11'1'.1••-1"10. " :.presentacio do presentc
proJeto de lei f •• que prop'oaos .. concessão l de i.nc~nt Ivos

ftscals. na ir•• do .~sto d." ~.nda••• ~ b.n.#(CJo de

, ••preendl ••nto. de turlslKI 'construIdO., aMPlladóa QUo ..e••o .
• an-t Idas n•• ár••• da SUDAM • d~ SUDENE. Pareceu-nos opw'tuno que

o dlploaa 1«ga1 condlclon.•••• a" C=onc••sio· do Incentivo à

pre.taç8:o de s4!rvh:os de ~l.vado padrlo qual itat Ivo,,' 'Mot'ivo pelo

qual vinculaMOS a reduç:io, do IMPostO" peraanente aco~panhaltcnto
da EHBRATU••

cont ingentes ~_e .~-d"""obra, ~no ~tt.. ano)" ••bc-se qu.e a
indüstrH, do turisMo priMa o«la callt..cldad.. de gttrar~ ...pregos,

dfret'os ~. Indiretos. para t ....abalhildores da. Inals d Iv.,,..áS
q4al, i Ilc.~õ.....1It~ I dh., . OUM•• ,.elaçlo· cap I tal/trabalho bastante
,.vorá.vel.

CantaMOS. pai .. , co. o a.poio dás nobre.•
Parl••entarR5 p".ra aprova.çlo do projeto qUtr ora lhe. sUbaeteMoS a.

tx....

o d.....nvolvi ••nto da Hidl.1stria do t:urlsllo, na.'

re'erida. r •• i"s••1•• de ... constitui "'M iMPerativo de arde.;"

econ8.. ica. pela convltnifncla de 'a Ir" IJ....roy.it.....~tD
r ..clo~.l da. condições naturais v_n const Itui-se,' taMbéM.

nUM adeqlJado 'nstrll••nto de ,.educ: igualdade. social...

"",Ionals.

Acr••cent.-.o ao Art. 10, o .eguinte S onicu:

Art. 18 ....
f onico: esso ~.nef!cio á extensivo l peuoa jurídica que cons-

truir ou t.pl!ar ellpreendlmento turístico, conforme 
proJ.to aprov.do pala EMBRATUR. e. todo o território nacional.
eQ local!d~des ••is especificamente reconhecidas COMO DRln_"
rios, estlnci2s hidro-minerais, est'ncias climática., e.tlnela.
hldro-terllals, ci~ades ou localidades recunhecida. pelos seus VI

lore. hist6ricos, _cidades 5antu'rios ti centros artesanlls e f01

c16:,1c05., localidade tur!stlcas da pr.ia5, ~.~OS, lagol.S, ellrr,,
gens ou lIontanhll •

JUSTIFICAçnO
Muito justo, no .árito, o Projeto d. Lei n. ',60719'. DO 00

putlido' Jackson Pereira, ..visanUo o incentivo de tur!s.a no Norte.
Nordo.to do paI., reglio Gue atia! o intarAs...de t·~ri.tu seja _
pela hospitalidade dos nosso. ir.los daquel,r reino COIlO pela De
lezl, encanto e mlo.ia di Araazeni_, dls praias do ,Cear', do Rio
Grande do Norte, de Alagou, da Paralba, da riGuo:, histórica de
Olinda, de Juazeiro, de

o

Alc'ntara, de tudo o lIa'ls. QUIl o Norte-Nor
deste nos oterece, a nds brasileiros ti aos estrargelros. -

Entendemos, entretanto, que sendo hoje o TUfJISMO u•• das _
principais ~E.ntes de divisas para um Est;ldo, par. um PaIs, os in
centlvos preconizados no Projeto de Lei possa. ,til' estendidos às
de••is localidadas de. todo o territ6r14 nacIonal, 5travlb dls
pessoas jurídicas que ali construa.. ou IlIIlpl!f!lR eIRprtiendl.entos _

, turísticos ap=ovados pela EMBRATUR. COla0 catar!ne"s., cita.os ca
Ma trxernplo a regilo ·d. Grande Florilnc5pol1s, anualaente ""ln;adida
por t'uristas argent'inos. E a intrl-t!strutura ,ilara aten'der esses
visitlnte. precisa ser revit.lizadlo Acredit••os que precisa.os
de lIIIai5 incentivos, 'al~fQ do disposto na Delioeraçlo Nor.ativa 30'
92 de .20.J..92 FYAPAXlIP (Etn.nei,••ot" ANDES'

ClllUS.S~O DE ECONOHIA. INOdSTRIII E 'COHoIRCXO

TERHO DE· RECEBIHENTO DE EHENP....S

PROJETO DE LEI Noo 3.6.7/93

t IMltnI I[

I 1111111 rn r:.!liJMn:i
.PMOB S~

.uço

tJlIIIIlI1Il1ll
t IIiIIIFJaml

S.la

ECO_IA, INOIlSTRIA E COM~RCIO

'. •. i1i.

. '1.EGlSlACAO CITADA 'ANEXADA PfLA'
CiJORPEivACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

DECRETO-LEI N.· 1.439, DE 30 011: ,Iuntarlamente, depositem em d1llbel-.
DEZEMaao DE 1975 ro, a cr~lta· do FUNGETUa. quantla

detennln&da por proposta da ••••••••
Dpp{;e sobre a concessàc. de incentl- EMBRATUa. aprovada pelo Coll$elho

lIOs IlSca:s e outros estimulas à a.,- Naclon&l de Tur~o. - CNTur.
"Idade turlstlCa nacional. altera .Us. .Par'~afo 6nlc(l. Deoogldo o pruo
poSIções dos Decretos-leis n.· 1.J71i. dto (.11100 anos; a' partir da data de
de 12 de dezemblo di: 1974 e 1.338. cada depósito. u quantlu (lfJrTellX,n·
dI! 28 de mlho ~ 197., e' i1á outra3 dentes poderio JlCr levantadas pella
provldincÚJS. empresas depoosltantes. acresc1du da.

•••••••••• __ _•••••• _•••••~~~~~.rem flxad~ pelo Coqse-

Art. 7.· O beneficio ou reduçOes'" _•••• - •••••••••••••••••••••••

ele que tratám 05 artigos •.•• 5.· e 6,·
ler' ooÍlCedldo 1& empresas que. VI>-············ - -..- ..

Acre.c.nt•••• '0 Art. 20 o. termos em destaque:

Mt. 2" 11 redl:çlo do i.posto de renda e adicionais nlo restitu!.

Interno d. Ca.ara do. O.put.do., alt.,..40 ftelo art. 1-" I ....

• ••0Iuc:lo n- 1n191, a Sr. Pre.ldente deter.lnou. a abertura - •
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Sala da Comissio. em 1Ie

..

4'YUI ••clo na (''''de. do P,. da. COMI ••r.. - da prazo ".,..

........ntulo de ••enda.... part Ir de !5/S/93, ,0'" cinco .....r•• ,
tendo ao .eu tl.r.!lJna, ••te 'r.ia Técnico ...ecebldo duas •••ndal.'.

Sat. da COMi ••lo, •• 12 d. Mala d. 1993.

JosJm~1t...
\

COMlSBAO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DEUI fIO 3.llO7l93

58la~ CClllliado, em lS~rnaio~ 1995

AA~ ... !I.·_, f.C'" ~.
~ãlÁRIBEittó CORREIÃOE'ARAú7cr

S8cnl6ria

WMISSÃO DE ECOllOMIA, INDÚSTRIA E COMtBCIO

l-RELATÓRIO

o projeto.de lei oab ex1D1e, deaut<>ria do iluItteD<putadoJIICboII
Perára, JlI'OIX!e a oonceul<l de lllduçIo de até 100% do ímpolltO de renda, pelo prazo de
lO llIOI, pera u peuou juridicu que coll5tnlÍrem ou ampliarem empr~
turisticoo nu iRas da SUDAM • da SUDENE, de aco.nIO com projetos aprovadàs pela

EMBRA1UIL

A proposiçIo pn:va. também, a concessio de reduçio de até 50%

cio impoIto de RlIlda, pelo pmo de rO lIDOS, para u P,eS5OU jurídicas que mantivcrán om
opeqçIo, llIqUeIu áJeu,~ também considerados de interesse turíslico
pelaEMBRATUll

Estes beoeIicios fiscais sIo dirigidos a elDpusas coll5lituldu 110

Basil, de acordo com u leis bruileim, reg1Gtradas na EMBRATUR, com maioria de

c:aP!" volIIlte detida poc pessoas lIsicas residentes ou domiciliadas 110 pais.

No art. S·, o projeto de lei define a-natureza de empreendimeótol

lUrÚtiCOI, objetos dos benlõ&ios a serem ÍJIJtÍl\Údos.

pessoas juridicas que construirem ou ampliarem empree!lllimentos turiÍliCos' em localidades
do território nacional reconheciducomo balneários, est.inciu hidromineniS; estJnciu
clim.iticu, estinciu hidrotermais, cidades sanluárioS. centros anesanais e folcóricos,
praias. lagos, lagoas. barragens e montanhas.

Nlo tendo sido apreciado nas Comissões Técnicu em lempo hábil,
o projeto foi arquivado ao término da ICllÍslatura pusacIa, nos termos do ano lOS cio
Regimento Interno desta Clm&ra dos Deputados, sendo daarquivado na~
leaislatura. poc requerimento do Autor, com bue no paráarafo único cIaqude mesmo
anijo.

É o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

o projeto de lei sob exame restabelece a politica de ~mulo fiscal
à melhoria da infra-estruatura turillÍCI. em moldes id&iticos aquda que lpresemou talllos
resultados positivos nas décadas de setenta e oitentÃ. sob u diretrizes.dos Decretos-Lei tfs
1.I91m e 1.43917": A bem da verdade, se temos, hoje, a infra-esuutura IUrística qua
temos (hotéis e outros empreendimentos), isto se deve, ccrtamente, • correta e Irtlljada

politica de incentivo dirigida 10 setor, sob a eficaz e intensa atuaçio da EMBRATUR,

desenvolvida com base nos instrumentos legiis acima referidos.

'EnIreUnto, a indúsIria do lUrismo que. Ji.:Iundo a bem elaborada

JustificaçIo do projeto de ... prima pela~ capacidade CI,e JlII'V emPreaos. 
á beira de uma crise devido .i exaustIo da inftHstrutura inttaIà4& que, poc falta de

estinUo aovemsmemaJ. nIo se renova nem se amplia na intemidade requerida pela

demanda potencial do selor.

o projelÔ sob exame l'CS@l& a esperança (Já~r a lO &zer cio
lUrismo um'setor propulsor do cIaatvolvimeoto bruiIeiro, tendo em viJta que o Brasil
_ com ,viliveis vantagel1I comparativas, 110 COI\Iextó nuwiw. espeIhadas\ nIo IÓ na

lnclole hospitaleira de seu povo~~ I\I.beleu,de seus recursos~s.

~ no _o, que _ projeto foi 1lliciaJmente idesIizalIi)

JlIII fomentar o turiSlllO spenas nas Regiões NOfIe e Nordeste. 'Todavia. entendemos queà
Ú1Ínente iMUficíência de infra-estrutura turistica ameaça prejudicar, também, todu u

demais .ireu de vocaçlo tuÍistica mleira. Por essa razIo. encamPamos u dou emendas

apresentadas. em 1993, pelo attIo Deputado ÉdiIOft Andrino e que visam estender o

benellclo fiscal a todas u demais localidades IUristicas existentes no terriiório.

PeIu raz&s expoms. vocamos pela aprovação do Projeto de Lei

n" 3.607, de 1993, com u duas emendas aneXas.

de 199.

,·"7J~~.
Deputado RUBEM MEDINA

Relator

EME.'\'DAS OFERECIDAS PELO RELATOR

EMENDAN"1

Acrcscente-.. ao ano •• do projeto o seguime psriarafo único:

.~,ij'
I )~.

Depuiado RUBEM MEDINA
. Re1aIor

"Parágrafo único. O beneficio de que trII& O
caput deste anigo é extensivo á pessoa jurídica que
canstruir ou ampliar empreendimento turístico,
confonne projeto .provado pelo InstilUto Brasileiro de
Turismo • EMBRATVR • em lodo o território
nacional. em locaJicIades nconhecidu COIIIO

.p1neirios. estinciu hidrominenis e hidrolennais,
cidades históricas, cidades turisticas ptaianu e centros
artesanais."

Nos arts. 6·, .,. e S·, atribui·se competência .i EMBRATVR para

definir e especi~car os critérios de graduaçjo da redução do imposto, para fazer o

RlCOlIhecimento formal do direito .i redução do imposto, 'bem como atribuição 'para

verificar a manutençio, pelo empreendimento beneficiário. .dos padrões d. qualidade,

higiene, conforto, se<VÍÇOS e preços, como condições que devem ser satisfoitu para que a

EMBRATUR emita o Certificado de Redução do Imposto de Rends, válido para O ano em

que tenham sido satisfeitu.

Como justificativa, o autor ressalta que u Regiões NOfIe •

Nonleste apresentam·se como regiões de vocação natuJ&! para o do;senvolvimemo. da
incIúItria 10 turismo, sem que l'SIejam dotadu de estrutura suficiente para alender 1&1110 a

demanda atual de turismo. como para responder a eventual crescimento da demanda.

Neeus condições, o estimulo il recuperaçio da infra_rutura mostra·!" como boa
altcmativa i so/uç,lo dos problemu daquelu regiões. mormente pela singular capacidade

da indústria turílltica de gerar empregos pita trabalhadores du mais diversu qualificações

é·~.

Quando o presente projeto de lei tramitava nesta Cua, ainda em
1993, O entlo Deputado Êdis<ln AndrinO apresentou nesta Comisslo de Economia,

rn.Mrria e Como'<cio dou emendas. com o objetivo de mender o beneficio fiscal u

Sala da Comisslo, em de de I99S.
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EMENDAN"2

COM!SsAo DE ECONOMIA, INDIlSTRIA E COM~RCIO

Di-sc 10 ano 2" do projeto a seguinte rcdaçlo:

"An. 2" A reduçio do imposto de renda •
lldicionais nio restituíveis, de que traia o anigo llIleríor,
poderá ser concedida à pessoa jurid~ que~
projeto de ampliaçlo de empre«KIimento turlSllCO,
localizado nas íniu da SUDAM e da SUDENE, bem
Como nas localidades especificadu no parisrIfo 6nico
dlquele anigo. conforme Pfoj~ aprovado pelo lIIIli1uto
Brasileiro de Turismo • EMBRATUR - até 31 de
dezembro de 1.999. reIati_e à perceIa do lucro da
expIorIçIo que resultar da ampliaçio."

de

Finalmente, em agosto deste 8IJO, em face de todas as
tlCOlTênclas verificadas na tramitação do projeto da lei em análise, solicitei que a
proposlçAo fosse retirada de pauta, para reformulaçllo do meu parecer, tllOdO em
vista, sobretudo, o parecer do Deputado Nelson Oloch sobre o Projeto de Lei No.
4.612194 e da matéria a ele apensada, no caso o Projeto de Lei No. 4.769194

aprovaçAo do projeto de lei am exame, ~ o 8I'glmBlllo de qI.I!,l, a medida tI!Iria
grandes impactos negativos no TeSouro N8eiooal, llduzlndo que "8 l18CólSSldade
de ampliar o nlval de investimentos 'nAo é uma exclusividade do setor turlatico,
conatituindo-se um problema extensivo a todos os principais selores de atividade
ICOI1Omica, que sofrem as conseqQêncllll de IJnkl !'QIltica excessivamente
contracloniBta'.

Em I8tembro de 1995, o projato ele lei foi re.;1l'áo de
pauta, com a solicitação, posteriormante aprovada, de que a ele fOS89 &per1S8(i;::
o Projeto de Lei No. 4.612194, de'minha autoria, o qual define a poIltlca nacional
de turismo, institui fonte8 de receitas e dá outras provídências.

É oportuno salientar que ao Projeto de Lei No.
4.612194 foi apenaedo o Projeto de Lei no. 4.769194. de iniciativa "do Poder
Executivo, por se tratar de matéria afim, tendo sido designado como rel:llor da
matéria o Deputado Nelson Otoch.

Em dezembro de 1995, o Projeto de Lei No. 3.607193
foi deaapensadO do Projeto de Lei No. 4.612194 e, na mesma data, do primeiro foi
deaepanllldo o Projeto de Lei No. 1.256195.

.~I,99S'
, ~

I f'//..
441.,. .

DepUtado RUBEM MEDINA
Relator

SIIa da Comíssio, em

11 ~VOTO DO RELATOR

I·RI!LAT0R10

o projeto de lei eIÍ1 tela propõe a redÍJçIo de até 100%
do Impoato de renda, paJo tirazo de 10. anos, para 1It pauoas jurldlcal qui!
construirem ou ampliaram ampreendlmentos tU!'laticoa rtaI áreas da SUDAM • da
8UDENE, de acordo com projetOlaprovados peJo EMBRATUR.

Prevê, também, a concesdo de AlduçAo de até 50%
do Imposto de renda, pelo prazo de 10 lIl1OI, para 1It peSIOlll jurldlcal que
mlntlverem em operaçAo, naquelas éreaB, empreendimentos igulllmante
conalderadoB de intereBB8 daqUllI~ órgão.

,No alt. 5"., o projeto de lei define a natureza dOI.
empreendImentos turisticos a' aeram benallcladoB. OI srlB. 6". e r. atribuem
compeltncla ao EMBRATUR para definir e especificar os critérios de griduaçAo
da red~ do impolto de renda e pera VlIIificar a, menutençlo, peJo
trnpI'Mt'ldJmento bénériclério, doi padrtSes de qualid8de,hfgi_, conforto,
lII'YiçOIl preços, CC1f1díç6as indispensáveis P,8I'lI que o EMBAATUR possa emitir
o ClII1lflcado de ReduçAo do Imposto de Renda, válido para o ano em que .....
exIg6nclas tenham sido satisfeitas.

Ao projeto lei de que se trata foram lIpf8MIltadaB, pelo
Deputado édlson Andrino, duas emendas. A primeira, att,erando o .-t. '1'.. ;om o
Il1o de .stender os benetrclos fiscais a todat 1It localid8deB do território nacional
1llIl'lCl0lllldu no parágrafo "nice do art. 1".. A aeglJllda, 8crescentando ~ tefarido
~1'IIfo CIn!co ao art. 1"., em que aAo especfficadat as localidades que devam
merwcer o Incentivo.

Em maio de 1993, o projeto de lei me foi dlllJibuido
1*1 emlllllo cIl! parecer, o que fiz pronunclando-me favoravelmente ao' l8U
Íllclelth&J\arro, lItIim como das llIIlIndas apresentades pelo Deputado ~dlson
AndrIno.

Em 16.02.1995, por fOrça do dllpollo no art. 105 do
Regimento Interno da Cllmara dOI Deputados, o projeto foi llÕcaminhlIdo à
CCIClI'CIenaçêo da Comillllo PllfIlImWnIe • CCP, para arquiv~. Em março
daquele ano, o Sr. Presidente da C6mara, atendendo ao requeIimIInto do lIUIOr
do projeto, d8ferIu o desarqulvamento da proposiçAo.

, , Em maio de 1995, flOVamentll rllC8bi a lIlcumb6ncIa de
relatar o mencionado 'Pl'ojeIo de '11li, tendo me pronuncisdo favoravelmente,
ÇlCIIIIAo em que apresentei dUBl emandas.

A primeira, modiflCllndo o art. 1"., com a inlIwçIO de um
ptII'ágrafo ClnIC!', definindo as localidades a serem be:'J8fi~as: ~~,
8Illncl1lt hldrominerals e hidrotlllTl18ls, cidades hlst6ricaB, CIdades turlBtIC8l
prai8llllB e centros artesanais'. A ilegunda, dando nova redaçllo ao art. '1'.,
restringindo a concessAo de incentivos aoa projetos da ampllaçllo de
ernpreMdimento turrst!co até 31 de dezembro de 1999.

Em agosto de 1995, foi concedida 'vista do procalIBO ao
Deputado Jollo Faaaarala, o qual apresentou volo em sep,arado contrário à

lnobstante as ponderáveis razões apresentadlll pelo
nobre Deputado João Faslllrela, com as quais concordo parcialmente, o
CongraBBO Nacional nAo poderá deixar de legislar em matéria de incentivos
fiscais a determinados setores da atividada econômica, pelo fato de que tal
_unto devesse constar de uma estratégia mais ampla no âmbito de uma polltica
de desenvolvimento regional e nacional.

Ora, tal sistemática, .reconheço e concordo, saria o
Ideal. Todavia, ante a ln8xist6ncia de, planos setoriais e regionais de
deaanvolvimento nAo pode o Parlamento assumir uma posição absantersla, tendo
em vista sobretudo os problemas econômicos ,do Pars, am especial OI
relacionados ao desemprego.

~ consenso universal de que o turismo é uma das
atividades que mais geram renda e emprego no mundo, merllCllndo, am
decorr6ncia disso, amplo apoio governamental em quase todos os palses.,·

No Brasil, contudo, somente agora o Governo está se
conaclantizando das grandes pouibilidades que ofllfllCll essa atividade, talvez
poto fato de que nAo pode mais ignorar' a inexpressividade econômica desse
lI8tor mesmo no âmbito do MERCOSUL, quendo reconhecidamente temo~ um
Imen~ potencial a explorar.

Destarte, uma política ae concessão de incentivos
fiscai. para dinamizaçlo do turismo em todo território nacional, além da geraçAo
d. empreg08 terá condições de apresentar uma relaçllo custoslbeneflcios
att&mente fev;"óvel em termos de politlca fiscal, pela geração, direta e indireta,
de rllCllita adicionai tributável nos vários segmantos relacionados ao turismo.

É evidente que uma política dessa natureza deve
cercar-se de todo cuidado, a fim de evitar desperdrcios Indesejáveis. A llB18
respeilo tive a preocupaçAo, em meu parecer, através das emendas
apr8sen1adas de delimttBr as áreas, dentro do território nacional, a lI8rem
beneficiadas,' lIIlIlm como, no tocante à ampliação dos empreendimentos
existentes, limitei a concessão de incentivos até 31.12.199.

Conquanto tenha, em meu parllCllr, astabelecido eSI8l
medld81 cautelares, entando que não seria mais oportuno a'aprova~o do Projeto
de Lei No. 3.607193, de autoria do saudoso Deputado Jackson Pereira, tendo em
vista qUe se encontra na pauta de trabalho desta ComlaaAo o parecer do
DeputlIdo Nelson Otoch sobre o Projeto de Lei No. 4.612194, dispondo
especificamente sobre a concesallo de Incentivos fiscais ao turismo.

Trata-se, portanto, .de evitar superposição de iniciativas
sobre o mesmo assunto, motivo pelo qual'me manifesto pela rejeiçllo do Projeto
de Lei No. 3.607/93, de 1,994 e das d'uas emendas apresentadas na Comissão.

Este é o meu parecer.
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111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, REJEITUU, unanimemente, o Projeto de Lei n' 3.607/93

e as emendas de n's 1 e 2 apresentadas na Comissão, nos termo~ do parecer

reformulado do Relator, Deputado Rubem Medina.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Priante, Presidente, Eiton Rohnelt, Vice:Presidente, Antonio

Balhmann, Antônio do Valle, Cunha Lima, Dilso Sperafico, Francisco Horta, João

Fassarella, João Pizzolatti, José Machado, Júlio Redecker, Lima Netto, Luiz Braga,

Luiz Fernando, Renato Johnsson, Ricardo Heraclio, Rubem Medina,' Salomão Cruz,

Vittorio Medioli, Antonio Feijão, Marcelo Teixeira e Max Rosenmann.

Afora e.te sspecto, existe o tillo d. terem sido ,colhidas emendu que
.stendem o beneficio para todo o território nacional, configurando Um ônus financeiro para
o erário de enorme. proporções. A medida criaria um incômodo precedente, fazendo cooi
que outros setores, qile também se re.sentem com il qu.da do niv.1 de atividadeo (como o
de construçlo civil, de autopeças e clllçadista, por exemplo), demandem, com o. mesmos
ArgUmentos, algum tipo de incentivo fiscal. O argum'ento exarado pelo relator, invocando
uma crise do setor de turi.mo devido ir~all!l!ll dl1mfra·e.trutura instlllada, até confere ao
segmento uma condição mais favoráv.1 do que a que se apresenta para outros setores da
economia nacional, que se debatem com uma crise provocada por insuficiência de demanda.

A necessidade d. ampliar o niv.l de inve.timentos nIo ,é uma
excIusividade do setor luristico, con.tituindo-s. num probl.ma ClIlensivo a todOl ""
principais setores d. atividade econômica, que sofr.m ss consequência. de uma polilica
ecoDÔnuCll' ","ce••ivamente contraciolÚsta. O enfrentam.nto deste gargalo cettamenle nIo
será obtido com medidas' isoladas d. incentivo fiscal, mas através de uma polilica anti
cicli... que promova a queda na. taxas d. juros. b.m como a ampliaçlo e melhor
distribuiçlo da r.nda nacional.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 1996
Diante disso, é que apresento aos meus nobres pares este voto em

seperado com vi.tas à rejeição do Projeto de Lei n° 3.607.

Deputad~~~T&
Presidente

Sala da Comissão,

Cordiais Saudações,

(11~'
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

Deliro. Revejo n despacho aposto ao PL. 3.ellTI93,
para inverter a ordem de aprecIaçlo de lTIII*Iá' pelai
Comiul!es, devendo a COUI m8nlféttar-n ante. da

.CFT. Olicl&-se à ComiIsI~. e, apól,
publlque-sa. ~
Em!XJt04/97.

RE 10

Brasllia, 1 de abril dá 1997.

Senhor Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBOTAÇAO

Tramita nesta Comissão o PL n' 3.1307/93, do Sr. Jackson

Pereira, que "concede incentivoS' fiscais do imposto de renda, para empreendimentos

turislicos, nas áreas da SUDAM e da SUDENE", para exame de adequação financeira a
mérito, devendo, após, ser encaminhado à Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior. na forma do despacho da Mesa.

Ehtendendo ter havido equivoco na distribuição da matéria,

quanto à ordem em que este COl1)issão foi colocada para se manifestar, ~Iicilo de

V.Exa revisão do referido despacho.

Df. P-n' 020/97

EXPOSiÇÃO DO DEP'PTADO JOÃO FASSARELLA

O .i.tema de concessio de incentivos fiscais, no Brasil, tem· se pautado
pela adoçlo de mcdidu isoladu e di.p...... que atendem ora a um setor, ora a outro, sem
que exista um adequado ajultamento a uma estratégia mais ,"",pia no àmbito de uma pbHtica
de desenvolvimento nacional e regional. Diante di.so, nlo se estabelecem prioridades
consentàneu com as reais necessidades do pais e com o volume d. rCCll1'105 disponiveis
para fazer frente a tais aplicações. O resultado disso é que o regime de incentivo. pautou-se .
fonemente .m critérios politicos, que, geralmente, desconsideram uma análise maio rigorosa
do efeito. sociaiJ, financeíro. e econômico. envolvidos. Pode-se afirmar, que o sistema em
vigor transformou-se numa colcha de retalho., desvinculada de prioridadel setoriais,
configurando uma gigantesca tran.ferência de recursos do setor público para o setor privado"
com resultados nem sempre aceitáveis, Os dados do Orçamento Geral da UniIo para o
exercício de 19% indicam um montante de renâncía fiscal da ordent de RS 20 bilhões. Se
fossem considerados o incentivo. 'concedidos no Õ/nbito de e.tados e municipios este valor
certamente duplicaria. .

A matéria om submetida a esta Comissio trata de propoliçio que COIlCCde
à pessoa juridica que constIUir e ampliar empreendimento turistico nu íreu da SUDAM e
da SUDENE, rcduçlo de até 100%.do imposto de renda e adicionais, por um jiCriodode
dez ano.. A partir de emendu acatadaa pelo relator da matéria, o mesmo incentivo é
eltelldido para localidades reconhecidu COmo balneários,~ hidrominerail e
1üdr0termaiJ, cidades Iúllóricu, cidades turistic~ praianu e ccntroI arteunaia em todo o
terrilório nacional. Tal beneficio se aplicaria aos projeto. aprovado.~ EMBRATUR. até
31 de dezembro de 1999. A proposiçlo prevê, ainda, aco~ de réduçló de até Sp% do
mesmo impollo, tambéni pelo prazo de 10 anos, para qua1quer emptl:elldíJilelÍto em
operação naquelas regiões, considerados de interesse turi.tico l'C!a EMBRAT'~'R.

O projeto define de forma butante ampla o conpeito rleem~
turistico, o qual podeó envolver, além de hotéis: restaurantes, êentros de convençio, de .
expoliçio e feiras e outroI empreendimentos que PO!l5lll\ idenlificar-se coino atraçio
turistica. OI critériOl de graduaçlo e rcduçiO -do -impomr '~rIo fonnulldOl pela
EMBRATUR, de Icordo com a importância do -empreendimento para o IuriIl1lO nacional.
Além diIso, a conccuIo do beneficio fica eotídicionada à manut~ de padrões de
qualidade dOI serviço. e preçol e dn cumprimento de obrigações contraldu pela empresa
por ócasiIo da aprovaçlo do projeto.

A propo.ta apresentada po"':'i grande mérito, na medi4 em que bo. ,.
resgatar a politica de.ÍI1ce\1tivo fiscal ao setor turistico, conaiderado um do. mais dinüni<: ,
e com maior potencial de'geraçlo ·de-emprego e renda na atualidade. Entretanto, somO.
forçsdOl a opinar contrariamente à conveni~cia da iniciativa, em razIo de alguns upeclOl
que bu.caremos brevemente esclarecer nu próximu linhas.

E.te quadro no. leva a refletir pela neces.idade de se rever o sistema de
in<:entivos fiscais, sob pena de que as distorções sejam sempre mais e mais ampliadas.

Re.salte-se que, este dev.ria ser um .Iemento central de qualquer pr0Po.ta de reforma
tributária que pr.tenda .liminar as deficiências e injustiçss do sist.ma.

ASua Excelência o Senhor

Deputado MICHEL TEMER

Presidente da Câmara dos Deputados

Com re.peito e.pecificamente ao Projeto de Lci n' 3.607, exi.t.m algumas
filhas que, a meu ver, invalidam!Ua aprovação nesta casa: Em primeiro lugar, ele estabelece
um regime de incentivo. extremamente amplo e g.n.ralizado que cenamente nIo se
coaduna com o caráter extraordinArio que deve possuir a concessão d. beneficio fiscal.
AIIim, restaurantes, feiras e outro. empreendim.nto. podem receber isençlo integrai e
pIIáal do impollo de renda. A condição de que .stejam vinculado. à atividade turistica, ao
iavá de limitar o acesso, poder! ampliá-lo ainda mais, pois vários segm.ntos de"at,ividade
podedo identificar-se como atração turi.tica.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTQ URBANO E INTlERiOR .

TERMO' DE RECEBIMENTO DE'ÉMENDAS.

PROJETO DE LEI NO 3.607-A193

• Nos termos do art. 119, capot, I, do Regimento Intimo
da CAmara dos Deputados o Sr. Presidente determinou a abertura· e diwlgaçllo na
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Ordem do Die da$ Oomissões • de prazo p~ta apresentação de emendas, a psrtir
da 16.05.97 por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas 80 proJetq,

Sala da Comissão, em 26 de maio de 1997

'-<:-~'-a.é5Zfi1>"""'1l-'7.-i.---
RONALDO DE OLIVEIRA NORONHÂ

Secretário

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO lJRBANO E INTERIOR

l-RELATÓRIO

o Projeto de Lei n· 3.607, de 1993, de' autoria do saudoso
Deputado Jackson Pereira, propõe a redução de até 100% do imposto sobre a renda, por
prazo de 10 anos, para as pes!oas juridicas que construirem ou ampliarem

empreendimemos turisticos nas Arcas de atuação da Superintendància de
Desenvolvimemo da Amazônia· SUDAM e da Superintendência de Desenvolvimento do

Nordeste • SUDENE. A concesslio do incentivo estaria condicionado à aplO\'lIÇio dos
respectivos projetos pelo Instituto Brasileiro de Turismo· EMBRAWR.

Prevê, ainda, a redução de até 50% do imposto sobre a re~ por
10 anos, para as pessoas jilridicas que mantiverem em operação, naquelas áreas,

empreendimentos considerados de interesse do setor de turismo.

Q projeto defi~e, .. para efeitos da lei, como empreendimentos
turisticos: hoteis e outros meios de hospedagem; rcstauràntcs de turismo; centros de
convenç~s, exposiç~s e. leiras e similàres; atividades d~ apoio ao setor hoteleiro; e
"empreendimentos que, pelas suas dimensOe!J. variedade e originalidade das' atiVidades

recreativas. culturais e desportivas, que proporcionam aos se.'I' usuárioi~ possam

.identificar.se como atraÇão turis!ica internacional, nacional ou regional".

Caberia ao Instituto Brasileiro de Turismo, .EMBRATUR definir
os criterios de graduação da reduç!o do imposto de renda, conforme as caraeterístic"" do
empreendimento.

O projeto fói apreciado na Comissão .de Economia, Indústria e
Comércio, sendo ali rejeitado por unanimidade em sessão realizada em 4 de deZembro de
1996.

Cabe a esta Comissão avaliar o mérito do projeto no que se refere
ao interesse do desenvolvimento e regional, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. .

n-VOTO DO RELATOR

O setor de turismo tem sido wn dos mais dinâmicos dos nossos
dias. O crescimento da reOlIá das pessoas, o desenvolvimento d!,s setores de transpones e
comunicação têm reduzido as distâncias, posSibilitado o intercâmbio e viabilizado a
exploração de caracteristicas locais de paisagem, cultura e lazer antes isolados e
praticamente inaccsslv~iS.

A própria g1obali%açio da ""onomia tem.conttilluldo· para o
crcscimentl!. do turismo, por meio de uma maior abertura dos mercados e pela reduç!o dos
enO'aves ao deslocamento de peSSOllll e valores.

As regiiles Norte e Nordeste têm, naturalmente, vocação para a
indústria do turismo. A regi!o Norte pelos seus enormes recursos ambientais ainda

virgfllS, 'peIas suas florestls, rios e paisagens exóticas tem um campo ainda inexplorado
no turismo ecológico. O Nordeste, pcI"" suas praias, pelo clima ensolarado na maior parte

do ano,' pela genté, Pela riqueu cultural que apresenta, tem visio no turismo um dos
~:'.ncipais fatores de crescimento de sua economia e de geração de emprego e renda.

O turismo' é um dos setores da econOmia com melhores retornos
sociais. Vende·se, com o turismo, basicamente, serviços e produtos com altos valOrcs
agregados. O turista.não leva nada senão o1azer que teve em sua estadia. Os aspectos que
o atraem, como a paisagem, as praias, a natureza em geral, as culturas exóticas são

permanentes, não se gastam, não se esgotam.

Fundamental para o turismo, no entanto, é dispor·se de uma boa

infia-estrutura de serviços públicos. Estradas bem mantidas, sistema de comunicações
confiável, boa infra-estrutura de saneamento básico e de saúde slio indispensáveis para a

attaÇio e a manutenção de um fluxo de turistas .capaz de sustentar essa atividade de forma
continua e crescente.

A falta de infra-estrutura de saneamento básico, por exemplo,
pode implicar no contágio de turistas por doenças infecciosas, pode resultar na poluição

dep~ por esgotos sanitários. S!o acontecimentos altamente prejudiciais à, indústria do
turismo. Serviços deficientes de segurança pública podem inviabilizar a atividade
turistica. O mesmo se pode dizer de serviços aeroportuátíos, rodoviários, de transportes

em getal, de telecomunicações, de saúde.e tantos outros que dependem de investimentos e

de manutenção porparte do Poder Público.

Ao Poder Público cabem também outros custos .como a de

preparaçio de milo-de-obra especializada, por meio de seu sistema de educação, estimular

finaDQiamentos e a\Uar como normatizador e fiscalizador.

Pan. haver uma indústria de turismo ativa e sustentável,

fundamental é ter serviços públicos funcionando. Isto não ocorre sem recursos financeiros,

os quais, por sua vez, são obtidos por meio da arrecadação de impostos.

Os recursos originários do imposto sobre a renda s!o os principms

componentes dos Fundos d: Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos
Municipios. UIDll reduçilo na arrecadação cenamente refletirá em wna menor parcela de
recursos para os governos estaduais e municipais, os quais, conseqilcntemente, terlo

menos condiçiles de prover os serviços essenciais á manutenção da atividade de turismo.

O mesmo ocorre com n Unilo, à qual compete fazer os
'estimentos e realizar a manutenção de wna série de serviços essenciais.

Do ponto de vista do interesse dos Estados e Municipios, portanto,
nlo vemos conveniên<:ia em conceder as isenções de imposto sobre a renda que o projéto
propõe. Seus efeitos a longo prazo seriam altamente deIeterios, pois não haveria, para a

sociedade, um dos principais retornos proporcionados por uma atividade ecõnõmica, que é

o aumento da arrecadaç!o de impostos.

Observando o componamento do setor de turismo no Nane e
Nordeste, não vemos na tributação wn entrave para o seu desenvolvimento. Vemos, sim,

na falta de infia-estrUtUras, como já comentamos, um problema que seria agravado se for
reduzido o afluxo de recursos para as administrações públicas.

Ressaltamos que, apesar da já citada carência de infia-estrutura,

esse setor vem, nessas regiiles, tendo wn notável desenvolvimento, não se justifu:ando a

conccsslio de incentivos fiscais indiscriminados.

Lembramos, ainda, um aspecto ressaltado no parecer aprovado
pela Comiss!o de Economia, Indústria e Comércio que é a generalização dos beneficios
que o projeto prevê. Por ele seriam incentivados, por exemplo, empreendimentos

altamente rentáveis, como o "Beach Park", de Fonaleza, que nada têm a reclamar quanto a

custos fiscais. Seriam beneficiados wn sem número de estabelecimentos como
resljlurantes, bares e outros que poderiam alegar serem de interesse do turismo. O controle
seria muito ditIcil e "" distorções inevitáveis.

O que o no$SO Pais· em especial as Regiões Norte e NonIcste 

necessita é de wna politica de turismo ampla, que contemple os múltiplos aspectos
envolvidos por esta atividade econômica, notadamente quanto.ao provimento de serviços.
básicos e ao financiamento de novos empreendimentos.

Isto posto, votamos pela rejeiçao, quanto ao mérito, do Projeto de

Lei n· 3.607, de 1993.

Sala da Comissão, em1!de~ de 1997.

-l1if~
Relator
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m···PARECER DA. COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, em reunião ordinária
rilaIizada hoje, REJEITOU o projeto de Lei li" 3.607-N93, nos tém10s do parecer do
Relator, Deputado Antônio Geraldo, contra os votos dos Deputados Antõnio Brasil e
Eliseu Môura.

Estiveram presentes os' Senhores Deputados: Simão Sessim, Presidente;,
Antônio Carlos Pannunzio e Femando Zuppo, Vice-Presidentes; Eliseu Moura, Wilson
Cignachi, .Simara Ellery, Mauro Fecury, António Bras», Valdeci' Oliveira, Mário
Negromonte, César Bandeira, Silvemani Santos, Raimundo Gomes de Matos, Nedson
Micheleti, Eduardo Coelho, João Pa~1o e António Geraldo.

Sala da Comissão, em 1° de outubro de 1997.

-'
--.".'I..I..'-~ ~ ~c ~ ~).
Dep~do SIMÃO SESSIM

PrE!sidente I'

COMISSÃO DE·FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.60'1-B/93

Nos termos do art 119: I, do Regimento Intemo da Càmar~ dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 13110/97, por cinco
sess,ôas. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1997.

~~~~
Secretária

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

1· RELATÓRIO

O Projeto de Lei nO 3.607-A, de 1993, de autoria do ilustre
Deputado Jackson Pereira, visa a concessão de incentivos fiscais do imposto de
renda, para empreendimentos turísticos, nas áreas da Superintendência do
Desenvolvimento da' Amazônia - SUDAM e da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, até o ano de 1999, na conformidade do
projeto aprovado pela EMBRATUR.

Ssgundo os termos do projeto sob exame, o incentivo proposto
consiste na redução de até 100% (cem por cento) do imposto de renda e
adicionais não restituíeis, incidentes sobre o lucro da exploração, nas áreas da
SUDAM e da SUDENE, por per/odos anuais sucessivos, até o total de dez, a
contar do periodo·base seguinte ao mês em que o empreendimento entrar em fase
de operação. Prevê também a proposição, a concessão de até 50% (cinqúenta por
cento) do imposto de renda, no prazo de 10 anos, para as pessoas jurídicas que
mantiverem em operação, naquelas áreas, empreendimentos também
considerados de interesse turísticos pela EMBRATUR.

Em sua justificativa, argumenta o autor do 'projeto, dentre
outros fatores, a vocação natural das regiôes mencionadas para o
desenvolvimento da indústria do tul'ismo, o que se confirma pelo grande fluxo de
turistas brasileiros que vão passar suas férias naquelas regiôes.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião
ordinária de 04/12196 opinou unsnimente pela REJEIÇÃO do projeto de lei sob
análise, nos termos do parecer do Relator.

Na Comissão de Finanças e Tributação não, foram
apresentadas emendas, no prazo regimental.

É o nosso relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão examinar o projeto quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual, conforme estabelecem os arts. 32, inc. IX,

,alínea h e 53, inc. 11, 'do Regimento Interno, bem como amoldá-lo aos termos da
Norma Técnica desta Comissão de Finanças e Tributação, aprovada em 22 de
mal:) de 1996.

Sobre tais aspectos, cabe-nos as seguintes considerações:

O Plano Plurianual, para o período de 1996 a 1999 (Lei nO
9.296, de 09 de maio de 1996), por tratar-se de instrumento de ação
governamental voltado á definição das diretrizes, dos objetivos e metas para
alocação de recursos na Administração Pública, Federal, não faz referência à
matéria em foco.

.A Lei de Dire!lizes Orçamentárias - LOO, para o exerclcio de
1997 (Lei nO 9.293, de 15 de julho de 1996), em seu art. 43, bem como a LOO para
o exercício de 1998 (Lei nO 9.473, de 22 de julho de 1997), no art. 55 vedam a
concessão ou a ampliação tais incentivos, sem que a proposição venha
acompanhada da estimativa da renúncia de receita correspondente, nos seguintes
termos:

LOO/97:

•Art. 43. Não será aprovado projeto de
le! ou 'editada medida proVisória, que
cónceda ou amplie íncentivo, isenção ou
benefício, de natureza tributária ou
financeira, sem que se apresente a
estimativa da renúncia de receita
correspondente. (grifamos)

O projeto de lei em apreço, ao facultar ao poder público a
permissão para conceder um incentivo fiscal, sem a correspondente estimativa da
renúncia de receita, viola restrição explícita na LOO, face ao seu impacto na
receita orçamentária, sem a indicação da despesa, em igual valor, que será
anulada,

Quanto ao orçamento do exercício, Lei nO 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997, desnecessário se toma a compatibilização com tal instrumento,
uma vez, que o projeto sob análise es~arra na vedação expressa nl<l LDO do
exercício, o que, por si SÓ, O toma inadequação financeira e orçamentáriamente.

É importante salientar que, não obstante os nobres propósito
do autor, o projeto de lei que se vota, além de incompatível com a LDO , o Relator
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em seu parecer de mérito,
opinou pela rejeição, informando da existência do Projeto de Lei nO 4.612194,
dispondo de assunto sobre a mesma natureza, do qual sou relator e muito mais
abrangente, atual e disciplinador da Política Nacional de Turismo.

Pela exposto, nosso voto é pela INADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 00 PROJETO DE LEI N° 3.607-A, de 1993,
por infringir disposição expressa na LDO do exercício.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 1997

. ---..\ ~. ~,.' ~....\:~.......

/~veiros
~ \. Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei

nO 3.607/93, nos termos do parecer do relator, Deputado Augusto Viveir.os.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Anivaldo Vale, Adelson Salyador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes; Manoel Castro,

Osório Adriano, Rogério Silva, Saulo Queiroz, EdinhóBez, Germano Rigotto, Hermes

Parcianello, Pedro Novais, Arnaldo Madeira, Firmo de Castro, Jaime Martins, Vanio

dos Santos, Ari Magaihães, Delfim Netto, Júlio Redecker, Paulo Mourão, Silvio Torres,

Eujácio Simões, José Carlos Vieira, Odacir Klein, Paulo Ritzel e Max Rosenmann.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 1997.

() )f2r!.-f::6-.---,
Deputado~ CARLOS HAULY

Presidente
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PROJETO DE LEI N° 4.181-A, DE 1998
(Do Senado Executivo)

Mensagem n° 229/98

Altera o Anexo 111 da Lei nO 9.442, de 14 de março dá 1997, que dispõe
sobre a tabela ç1e cálculo da Gratificação de Condição Especial de
Trabalho - GCET. Pendentes de pareceres das Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação, o projeto ea emenda de plenário.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

1/ - Emenda de Plenário

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. llÍ O Anexo III da Lei nl! 9.442. de ~4 de março de 1997. passa a vigomr:

I • na forma do Anexo I desta Lei. a partir de I!! de fevereiro de 1998:
11 - na forma do Anexo 11 desta Lei. a partir de I!! de fevereiro de 1999.

Art. 22 Esta Lei entm em vigor na data de sua publicação.

Brasíli,a.

(ANEXO I DA LEI Nl! D~

ANEXOm

DE DE 1998)

E RAI1_ OFICIAIS IFATOR MULTIPUCATIVO SOBRE O SOLDO DE ALMIRANT ·DE·ESQUAD
POSTO FATOR

ALMIRANTE-DE·ESOUAORA. GENERAL·DE EXERCITO E TENENTE-BRIGAOEIRO 3.136
VICE-ALMIRANTE. GENERAL-DE·DIVISAO E MAJOR-BRIGADEIRO 2.i43
CONTRA-AlMIRANTE. GENERAL-DE·BRIGADA E BRIGADEIRO 2.755
CAPITAO-DE-MAR E GUERRA E CORONEL 2.284
CAPITAO-DE-FRAGATA E TENENTE-CORONEL 2.118

, CAPITAO-DE-CORVETA E MAJOR 1.831
CAPITAO-TENENTE E CAPITAO 1.459
PRIMEIRO-TENENTE 1.292
SEG NDO-TENENTE 1.138

IAPRENDIZ-MARINHEIRO E ALUNO DE ORGAO DE FORMACAO DE PRACAS DA RESERVA 0,171

11. PRACAS ESPECIAIS IFATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA·MARINHAI
GRADUA AO FATOR

GUARDA-MARINHA E ASPIRANTE·A-OFICIAL 1.613
ASPIRANTE E CADETE ULTIMO ANOl 0.278
ASPIRANTE E CADETE (DEMAIS ANOSl. ALUNO DO CENTRO DE FORMAÇAO DE OFICIAIS DA 0.252
AERONÁUTICA E ALUNO DE ÓRGÃO DE FORMACÁO DE OFICIAIS DA RESERVA
ALUNO DO COLEGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES (ULTIMO ANOI 0.235
ALUNO DO COLEGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES (DEMAIS ANOSI I 0.210
ALUNO DA ESCOLA DE FORMACAO DE SARGENTOS 0.210

IGRUMETE I 0.210
i
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11I_ PRACAS IFATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MAR NHA)
GRADUACAO FATOR

SUBOFICIAL E SUBTENENTE 1.613

PRIMEIRC-SARGENTO 1.356

SEGUNDO-SARGENTO 1.1~5

TERCEIRO-5ARGENTO 0.945

CABO (ENGAJADOl E TAIFEIRQ.MOR 0.612

TAlFEIRo-DE-PRIMEIRA-CLASSE 0.526

TAIFEIRQ.OE-5EGUNDA-CLASSE 0.466
MARINHEIRO. SOLDADO FUZILEIRO NAVAL SOLDADO DO EXERCITO E SOLDADO DE l'
CLASSE (ESPECIALIZADOS. CURSADOS E ENGAJADOS\. SOLDADO-CLARIM OU

0.381CORNETEIRO DE l' CLASSE E SOLDADO-PARAQUEDISTA (ENGAJADO)
MARINHEIRO. SOLDADO FUZILEIRO NAVAL E SOLDADO DE l' CLASSE (NAO
ESPECIALIZADOS). SOLDADO DO EXÉRCITO (ESPECIAliZADO) E SOLDADO-CLARIM OU

0.351CORNETEIRO DE 2" CLASSE
SOLDADO DO EXERCITO E SOLDADO DE 2' CLASSE (ENGAJADOS E NAO ESPECIALIZADOS) 0.278

SOLDADQ.CLARIM OU CORNETEIRO DE 3' CLASSE 0.210

Observacjles:

1 _Valor do sokIo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os Oficiais) RS 618.00
2 _Vs/tOf do sokIo de Guarda-Mannha (Base para cálculo da GCET para as praças) RS 293.10

(ANEXO Ir DA LEI N2 , DE DE DE 1998,>

ANLxom

OFICIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE ALMIRANTE-DE-ESQUADRA)-
I POSTO FATOR

,,
I ALMlRANTE-DE-ESQUADRA. GENERAL-DE-EXERCITO E lENENI'E-BRlGADEIRO 4.072 1
!VICE·ALMIRANTE. GENERAL-DE-DMSAO E MAJOR-BRIGADEIRO 3.822 I
CONTRA·ALMIRANTE.. GENERAL-DE-BRIGADA E BRIGADEIRO 3.578
CAPITAO-DE-MAR-E-GUERRA ECORONEL 2.967 I
CAl'ITAO-DE·FRAGATA ETENENlE-CORONEL 2.750 !
CAPITAo-DE-CORVETA E MAJOR 2.378 ;

ICAPITAo-TENEN1C ECAPITAO
IPRIMEIRO-TENEN1C
iSEGUNDO-TENEN1C

1.678
1.478

.1

U - PRACAS ESPECIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARlNHAi
GRADUACAO I FATOR

! GUARDA-MARINHA EJ\SPIRANTE-A.oflClAL 2.094
: ASPIRANlE ECADETE IULTIMO ANOl 11.361
ASPIRANTE ECADETE (DEMAIS ANOS\. ALUNO DO CENTRO DE fORMAÇAO DE OFICIAIS I 11.3:29DA AERONÁUTICA E ALUNO DE ORGÃO DE fORMACÃO DE OFICIAIS DA RESERVA :
ALUNODOCOLEGIONAVALEDAESCOLAPREPARATORlADECADETESIULTIMOANOI 11.111/\ ,
ALUNODOCOLEGIONAVALEDAESCOLAPREPARATORIADECADETESIDEMAJS~ 0.%72
ALUNO DA ESCOLA DE fORM.6l AO DE SARGENTOS 0.%72 I
GRUMETE 11.272 I
APRENDIZ-MARINHEIRO EALUNO DE ORGAO DE FORMACAO DE PRA AS DA RESERVA 0.222 i

l-V " .5, h dbIIt~~
%-VaIar G_dll..ileIeI-OS- ~4fGCSr...'JliàçII)

OIace I'"
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

2 - Valor do soldo de Guardá-Marinha (Base para cálculo da
GCET para as praças): R$ 293,10 .

1,068

*
0,990

*
0,856

*-~

0,682

*
0,604

*
0,532

: FATOR

GENERAL:DE-DMSÃO E
1,376

POSTO

._---------------*---
VICE-ALMIRANTE,
MAJOR-BRIGADEIRO

---------_._---*---

PRIMEIRO-TENENI;E

----------------*---

CÀPITÃO-TENENTE E CAPITÃO

SEGUNDO-TENENTE

CAPLTÃO-DE-MAR-E-GUERRA E CORONEL

CAPLTÃO-DE-FRAGATA E TENENTE-CORONEL

CAPITÃO-DE-CORVETA E MAJOR

----------------*---

----------------*----
ALMIRANTE-DE-ESQUADRA, GENERAL-DE-EXÉRCITO E
TENENTE- BRIGADEIRO

-----------------*---

........----------------,*---

1,466

CONTRA-ALMlRANTE; GENERAL-DE-BRIGADA E
BRIGADEIRO 1,288

II - PRAÇAS ESPECIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O
SOLDO DE GUARDA-MARlNHA)

...................................................................;,; ~ .

SUBSEÇÃO ÍII
Das LeiS

•••••~ ; : ••......................"' : !'fi~.;' ~Jo :

...............................................................................................................

.!)~çÃOvm
Do ProcessO Legislativo

TÍ11.JLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO~
Do Poder Legislativo

......................................~••Rf' •••••••••••••••••••!.~··.~··~,·'o~·~~····.··.";~~.·~~~t"'·::t...J~···· ...·.!·~•••,.•

..................:.•••••••••••••••••~ •••'l ~ ~.{;j .:J;.,;~i~.M dH••i~.~~~ ~ :•••

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DOlJRASIL
1988

~Art. 64 '- A discuSsão.'e ,:otaçllo #.proJ~,~.\Ci de:' ~ciativa
do Presidente da' Repúolica, "doiSiJpreíM :rÍibtinal;FcderaLc"dOs
Trlbimais Superiores:terllo inicio na 'Cámái'a.doSDep~ ..

. §. 10 -Q'Presidenté daRepúbli~,.JJOdeiá~5.P.li.'.cia J:ilU'!l
apreciação de projetos de sua iniciátiVi, . ' .'

GRADUAç.~O : FATOR
------------,----,*---

: 0,080
----*,----'

0,130

0,754
*---

GUARDA-MARINHA E ASPIRANTE-A-OFICIAL

ASPIRANTE E CADETE <ill:TIMO ANO)

-----------------*---
GRADUAÇÃO : FATOR,--_._----:--:--_.._...*---

: 0,098__- l... ,* _

-----* ,~

ASPIRANfE E CADE!E (DEMAIS ~OS), ALUNO ~
CENTRO DE :FORMAÇAO DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA E
ALUNO DE ÓRGÃO :DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA
RESERVA : 0,118
-----_._----------*,---
ALUNO DO COLEGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATÓRIA
DE CADETES (ÚLTIMO ANO) : 0,110
---~---------- *---
ALUNO DO COLÉGIO'NAVAL E DA ESCOLA PREPARATÓRIA
DE CADETES (DEMAIS ANOS) : : 0,098

----------------*----
ALUNO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS

: 0,098
-----*-_.--

APRENDIZ-MARlNHEIRO E ALUNO DE ÓRGÃO DE
FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA RESERVA

GRUMETE

lll- PRAÇAS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE
GUARDA-MARINHA)

CRIA A GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO
ESPECIAL DE TRABALHO - GCET PARA
OS SERVIDORES MILITARES FEDERAIS
DAS FORÇAS ARMADAS, ALTERA
DISPOSITIVOS DAS LEIS NS. 6.880, DE 9
DE DEZEMBRO DE 1980, E 8.237, DE 30 DE
SETEMBRO DE 1991, DISPÕE SOBRE O
AUXÍLIO-FUNERAL A
EX-COMBATENTES, E DÁ' OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI N° 9.442, DE 14 DE MARÇO DE 1997

ANExom

TABELA DE CÁLCULO DA GtET

I - OFICIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO
DE ALMIRANTE-DE-ESQUADRA)

Observações:

.........................................................................................................u ••••••••••

Art. 10 - Fica instituida a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho - GCET, devida mensal e .regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo aS praças
prestadoras dó serviço militar inicial.

1 - Valor do soldo ~e AlnÍirante-de-Esquadra (Base para cálculo
da GCET para os oficiais): R$ 618,00
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---------------_._----*,----

-------------------*,----

CABO (ENGAJADO) E TAIFEIRO-MOR 0,286
--------------_.-----------*-----

TAlFEIRO-OE-SEGUNDA-CLASSE 0,218
---------- -*------

MARlNHEIRO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL, SOLDADO DO:
EXÉRCfTY) E SOLDADO DE la CLASSE (ESPECIALIZADOS,
:URSADOS E ENGAJADOS), SOLDADO-CLARlM OU
CORNETEIRO :DE la CLASSE E SOLDADO-PARAQUEDISTA
(ENGAJADO)

O projeto inicial estabeleoia o Fator 4.D7Í i ser àpiiliado 'lIObre o soldo de
Ãimirnnte-de.Esquadrn. o que corresponderia a 100'/0 da ~fiêoçoo prevista para este posto.

Os demais índices obedeoiam ã estrutura da escaIa hierárquica das Forçái·~. O fator
estabeleoido estava equilibrndo em relação àS' Gratifii:aÇões de Deoeinpenbo' (GD), das outras
categorias mencionadas.

'3. No entanto, ã época da'sua instituiçio e por fatores COI\iIllltUrais fcnm
concedidos somente 36% da proposição inicial. Esta situaçio pennanece ina1tenda, após dois

IIIOS e meio de vig!nci.. Há de se notsr que os outros grupos do nllcleo~ da
Admlnistraçio Federal jã alcançaram seus nivel!t máximos. los<> após a respectiva
regtdamentação.

4. Em julho do =~ lIllO, a Secrellria do Tesoum Naciooal elaborou
estudos visando a elevação do pen:eotual da GCET. Problemu poUticos, decom:ntes das greves
das PoUci.. MiliUres, levaram 05 Ministros Mili"""" a ..,Ucitar a suspensIo da medidI. Em
OUlUbro, IlOVO adiamento se fez necessário, devido ao eo1ienlameIlto da c:riIe ecoa&nica
deeozrente do Sucleste Asiático. A

5. Recentemente. estudos conjuntos desenvolvidos pelo EMFA e o Ministério
da Fazendn concluiram ser oponuno o encnminhamento de propo5lll elevando os valores d.
GCET pam n%-. D. panir de fc\'ereiro de !998. e a sua inregra1izaçlo a partir de JJ2 de fe\'eCCiro
de 1999. Esta proposição atende ã mnnifesta intenção de:: Vossa Excclêncii1. .

0,246

0,442

0,526

0,754

0,634

*,----

*,----

._-----*,----

SUBOFICIAL E SUBTENENlE

PRIMElRú-SARGENTO

SEGUNDQ-SARGENTO

'fERCElRO-SARGENTO

TAifEIRO-DE-PRIMEIRA-CLASSE

0,178
*,----

MARINHEIRO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL E SOLDADO
DE la :CLASSE (NÃO ESPECIALIZADOS), SOLDADO DO
EXÉRCITO' :(ESPECIALIZADO) E SOLDADO-CLARlM OU
CORNETEIRO DE 2a :CLASSE

6. A presente propo5lll de projeto' de lei recebeu parecer favorável e unànlme
das Senhores Ministras da Marinha. do E.'i:ercito e da Aeronáutica.

7. Pelo acima exposto. submetemos à alta consideraçio de Vossa Exee~itt a
.proposta de projeto de le~ em anexo. majorando os valores da GCET.

0,164,___________. ~ * J.. Respeitosamente.

SOLDADO DO EXÉRCITO E SOLDADO DE 2" CLASSE
(ENGAJADOS :E NÃO ESPECIALIZADOS)

0,130
------_._------------*-----
SCLDADO-CLARlM OU CORNETEIRO DE 3" CLASSE

Avi.., D' 247 - SUPARlC. Civil.

Bnuil;': 17 de f.veuiro de 1998.

0,098

*----
Senhor Primeiro Secretário.

MENSAGEM N" 229, DE 1998 - DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos termos do arrigo 64, porágrafo 1°, da Consrituiçio Federal. submeto à e1evada

delibetaçio de Vo.... Excelências.. acompanhado de Exposiçio de Motivos dos Senhores Ministros

de j;stado da Fazenda e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. o texto do projeto de lei que

"Alteé' o Anexo m da Lei n' 9.442, de 14 de março de 1997, que dispõe sobre a iabela de cálculo
da Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET".

BrasiU~ 17 de fevereiro de 1998.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do E,.celentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que."Altera o· Anexo m da Lei nO 9.442, de 14 de março de

1997. que dispõe sobre a ,.bela de cálculo da Gratificaçio de Condição Espeoial de Trabalho
GCET".

Atenciosamente~

~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Esta<lo Chefe dn €asa Civil
da Presidência dn República

A SuaExeelência o~r
lJepuado UBIRATAN'AGUIAR
l'riIJIâ!cI, Secretário da Câmara dos Deputados
BB6mu-PF

EMENDA DE PLENARIO

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 9D-MFIEMFA, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDÀ E

CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

PROJETO DE LEI N' 4.181, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Excelentissimo Senhor Presidente da R.cpúblic3. EMENDA ADITIVA

Atendendo proposta do Estado--Maior das Forç::tS Armadas (EMFA), Vossa
Excelência editou a Medida Provisória n~ 1.112. de 31 de a,gOSlO de 1995, criando a Gratificação
de Condição Espeeinl de Trnbnlho (GCED. nos mesmos, moldes de outras GratifiCllÇÕe5
atribuídas a servidores que desempenham funções típicas de Estado. copto os Grupos de.
TribolaÇio, Fiscalização. Arrecadação, Controle Interno. Diplomacia. entre oúiros. Tai proposta.
após seguidas reedições como Medida Provisória. foi tnUlSfomwla na Lei n2 9.442, de 14 de
março de 1997.

Inclua·,e. onde couber, o seguinte artigo:

"Ar!. .... Ar. tabelas de vencimentos e gratificações dos S,etVÍdores pllblicoo
civis da Upião serão reajustadas, cumulativamente, em 18,3!1%, com efeilOl
financeiros a partir de I' de fevereiro de 1998, e em 8,84%, apartirde 1° de
fevereiro de 1999.
Parágrafo único. Aplica·se o disposto ,neste artigo aos inativos e
pensionistas da Uniio."
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JUSTIFICAÇÃO

A concesslo de um aumento diferenciado aos mililMes por meio de um aumento
de ~fi~ D!o pode ser di~utida sem que se leve em conta o fato de que também os
lleMdores CIVIS estl!o sem reaJuste desde janeiro de 1995.. E, como revelam documentos
elaborados ~?: Mini~o~ Mi~~, trata-se de reajuste salarial "necessárlô~ recuperaçIo
do~ oqumlívo "'": niVClS de~ane>ro de 1995". Pari..", o Indico médio de reajuste concedido
~ nu?~ pelo .ProJe~ de Lei em tela ~e ser também garantido """ civis, em razllo do
principIO llII10r da IllO!1ODlla.

Sala daS Sessões,

7 -Co
""'-.... •-,~_ .'-'o! 1/ 2..

Dep. Marcelo Dada

Vice-Uderd~IOCO~ ~

~~~

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No!! 221, .DE 1998

( Do Sr. Germano Rigotto )

D4 nova redaç!o ao inciso VIIJ; do artigo 32 da Lei Complementa
n~ 87 de 1996 e in8e"e o S 7~ ao artigo 20 e o S 9~ ao artigo 2,
da me..... Lei COlllp1....enta".

(AS CQMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (IttRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54))

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art.l 1 - O Inelso VIII do artigo 3' da Lei Complementar n' 07. de 13 de setembro

de 1.996. lIca modlllcade. sendo também Inserido o 5 7' eo arl. 20 e o 5 9r ao arl. 21

da mencionada Lei Complementar. com li seguinte redação:

UM. 31

VlII- operaçBes de 8nendamento mercantn~ nela. compreendidas li venda do

bem 8nendado.

.......................................................................................~ .
Art. 20

5 7' Rca assegurado ao contribuinte. arrendatário de bens de ativo penoanente

em operaçlo de arrendamento mercanlll peaaing). o dlrello a. crédito dolmpoato
cobra do da empresa arrendadora. ressa~do o disposto n'o parágrafo 91 do artlgo

21.

Art. 21

s: 91 Tamb!m deverá ser estornado o crédito de que trata o parigrafci 71 do

artigo 20. se ocorrer a restllulçlo do bem arrendado à empresa arren~,,-dqra.antes de

decorrido o prazo de cinco anos cantado- da tlata do arren·d;m·ent~. -hIp6tese em que o

estorno seri de vinte por cento por ana ou fraçio que f_blr para completar o
qulnquBnlo.

........................................U h .

Art. 21Esta lei Complementar entra em v/gor na data de sua publlcaçlo.

Arl.3' Revogal1Hle as dlsposlç3es em contrário.

JUSTIRCATlVA

O texto originai do Inelso VIII do art. 3' da Lei Complementar n' 87/96 diz o
seguinte:

Art. 3' - O Impoate 010 Inade sobre:

VIII- operaçiles de arrendamento mercantil.. nio compreendida a venda do bem

arrendado ao arrendatária:

A alteração preposto para o referido Inaan ebJetIva emulr da Ineldenela do

ICMS aS operações de venda de bens arrendados pelas empresas arrendadoras aos

arrendatários. visto que a prestaçio do serviço de arrendamento mercantil está

eleocada na I 151a de Serviços ~mexa ao Deqeto-Lel .06/68. com a redaçlo que lhe foi

dada pelo Decreto-lel 03<4/69 e lei Complementar 56187.

Ao constar dessa lista. o .s.c.nti.çQ de arrendamento mercantil passa a se

4ujeitar. CXdllsJvDIDentc ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

de compel!nela municipal haja v/sta o disposto no 5 1r do arl. O' do Já menelonado

Decreto-Lel nl ~n6/60. cuja transcrlçlo se toma Impreselndlvel:

UM. 8' - O imposto. de compet&ncia dos Muniétplos. sobre serviços de

qualquer natureZB. tem como fato gerador li prestaçio. por empresa ou proftsslonal

aut6nomo. com ou sem estabelecimento fixo. (te serviço constante da lista anexe.

11 J Os serviços jnçlJlidos na liatl' flcZlm sujeitos "pcmUi no Jmpoato prcyfafg

Desfc artigo ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias" [os

grifol nio constam do origin1l1)

Vale lembrar que. em tace do momente polltlco da sua promulgaçl.. a

Decreto-Lel n' ~06/60 é reconhecido. pela doutrina e pela jurlsprud!nela. IndualYe

pelo Superior Tribunal de Justiça. cpmo lcl cpmplementar em matéria trJbutirla

Somado li essa disposição legal. destacamos que as sociedades de a"endamento

mercantil sio autorizadas a funelonar pelo Banco Central do BrasiL haja v/lia

praticarem atividades de cunho eminentemente financeiro. segundo normas

específicas para esse fim expedIdas pelo Conselho Monetário Naelonal.

Se fo.se mantida a alual redaçlo do inciso VIII do artigo 3r• as opera~es de

3rtendamento merCllntil seriam sobremaneira nneradas em fun~o 'de encargos
\.

administrativos. a exemplo do cumprimento de obrlga~es ace••6rlas. se... a

correspondente geraçio de receita tributária aos estados. v/slo que. além .os vaiare.

a serem alcançados pelo tributo serem irrla6r1o& em relaçio ao wlor do bem. alUI

trlbutaçio geraria dlrello ao crédllo para o arrendador. em funçllo do prlnefpl. Ú'nio

cumulativldade • posto que o valor de vendi nessas operaç!es coResponde ao Vllar

rcsldual do bem. que é sempre ,inferior ao valor da compra efetuada pela empresa de

arrendamento mercantil•

Cientes dessa sltuaçllo. os Estados e • Dlstllo Federal houveram por bem

editar o Convi:nio n' ~. de 3.2.97. através do qual pretenderam .eluelonar o.

problemas gerados pela Lei Complementar n' 87/96. Independente da boa vontade

dos membros do Conselho Naelonsl de Pol!tica Fazendária - CONFA;z. entretanto. o

menelonado couv!nlo apenas aulerlzou aos Estados e- a. Dlalrllo Federal qlle

"",ncedessem aos estabeleelmento. arrendatários o crhdlto do Imposte pago quando

da aqulslçlo dns beos obJelo de arrendamento mercantil pela empresa arrendadora.

Poucas Unidades da Federaçlo se manifestaram sobre o dlspolle no Couvenlo

e.. :squelas que o fizeram. editaram normativos, com entendimentos diferentes u...s

das outras. vinculando o direito ao crhdllo do Imposto pelo arrendatArlo a.

cumprimento das obrJgaçBcs acess6r1.s por parte da. empresa. arrendadoras.

Há até um Estado que previu em sua leolslaçllo o cumprimente de ebrlga~es por

arrendadoras sediadas em outra URldade da Federação.

Como a maioria daa empresas arrendadoras opera em vário. Estados

brasileiros. a soluçio que o Couvenlo pretendia trazer InfeUzmeftle 010 foi alcançada•

Aloelu.~o do parágrafo 7' no artigo 20 da Lei Complementar OI 87196 v/sa. em

respel10 a' Prlnefplo da Isonomia. previsto no Incisa 11 de artlgo 150 da Cooslilulçlo.

contemplar com o dIreito ao crédllo do Imposto. na. op.ra~es de arrendamento

mercantil. 00 arrendatirlos. efetivos usuArlos de bens ebJeto do arrendamento e 'Iue

se encontram na mesma sltulçlo do adquirente dos mesmos bens atrav6s de outros

meios. tendo presente que. em qualquer caso. os custo. dos be••• evidentemente.

comporio .00 preços das mercadorias fabrlcadasJyendldas pelo adquirente .u

arrendatirlo. sebre as quais IneldlrA o ICMS. As.lm. em respeite ao prillefpla da aia

cumulatividade de••e tributo. em ambos os casos. ou seja o uauirio selMlll

comprador ou arrendalirlo deve ler dlrelle ao crédito.
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h falta dessa previslo'na lC 81/96 tende a prejudicar Indo o segmento de .

arrendamento mercantil.. que ficaria em deswntagem quando compal1ldo com outras

formas de comprB de máquinas e equipamentos com financiamento. Lembrando que o

arrendamento mercantil é uma importante forma de Da fabricantes de mliquinas c

equ)pamenlnS venderem a suo produçio. ji que comporia pra.os bastante atraentes

de flnanclamento psra os compradores.

Aproposta de alteraçio do parigra'o I' da Lei Complementar n' 81/96. tem por

obJeUvo prever clarament. o estorno do Imposto no coso de restltulç~o do bem

ZlrrendBdo à arrendadora, que ocorre nos casos em que o arrendatfirfo nio exerce 21

0eçio de compra.

Em resumo.. esta emenda visa li conferir isonomia no que diz respeito i

slstemillc. do ICMS entre operaçlles de compra e vendo e de arrendamento

mercantil.. sem tomar 8S empresas arrendadoras contribuintes desse tributo.

Sala dos Sessões, em Ii de fevereiro de 1998

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGlSLATIVOS'o CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

................................................................................................................

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

................................................................................................n •••••••••••• _.

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação juridica dos rendimentos, títulos
ou direitos;

m-cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por

meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder
Público;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos, inclusive

suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, peri6dicos e o papel destinado a sua impressão.
§ 1° - A vedação do inciso m, b, não se aplica aos impostos

previstos nos artigos 153, I, lI, IV e V, e 154, lI.

§ 2° - A vedação rlo inciso VI, a, .é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes:

§ 3° - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
apliclPll ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera. o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem im6vel.

§ 4° - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b, c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.

§ 5° - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e
serviços.

§ 6° - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, s6 poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou muniéipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°,
XlI,g.

.* § 6"camledação dada pela Eme[lda Constitucional número 3, de 17/03/1993.

§ 7° - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido.

*§ 7"acrescentado pela Emenda Constitucional número 3. de 17/03/1993.

DECRETO-LEI N° 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968

ESTABELECE NORMAS GERAIS DE
DIREITO FINANCEIRO, APLICÁVEIS AOS
~OSTOS SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 8° - O imposto, de competência dos Municípios, .sobre
serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por
empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fIXO,
de serviço constante da lista anexa.

§ 10 - Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao
imposto previsto .neste artigo, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias.

§ 2° - O fornecimento, de mercadorias com prestação de serviços
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não especificl;ldos na lista fica sujeito ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias.

* § 20 com redação determinada pelo Decreto-Lei ~úmero 834, de 8 de setembro de
1969.

LISTA DE SERVIÇOS

Serviços de:

1 - Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica,
radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres.. ,

2 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise,
ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de
repouso e de recuperação e congêneres. '

3 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres.
4 - Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos

(prótese dentária). ..
5 - Assistência médica e congêneres previstos nos Itens 1, 2 e 3

desta lista, prestados através de planos de medicína de grupo,
convênios, inclusiv~ com empresas para assistência a empregados. .

6 - Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja
incluída no item 5 desta lista e que se cumpram através de serviços
prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por
esta, mediante indicação do beneficiário do plano.

7 - (Vetado). .
8 - Médicos veterinários';
9 - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres.
10 - Guarda, tratamento, amestramepto, adestramento,

embelezamento, alojamento e congêneres, relativós a animais.
11 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de

pele, depilação e congêneres. "
12 - Banhos, duchas, sauna, massagens, giná,sticas e congêneres.
I3 - Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.
14 - Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. ,
15 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive

vias públicas, parques e jardins. '
16 - Desinfecção, imunização, higienização, desratização e

congêneres. .
17 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de

agentes fisicos e biológicos.
18 - Incineração de resíduos quaisquer.
19 • Limpeza de chaminés.
20 • Saneamento ambiental e congêneres.
21 • Assistência técnica (Vetado).

22 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida
em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento,
assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou
administrativa (Vetado).

23 - Planejamento, coordenação, programação ou organização
técnica, financeira ou administrativa (Vetado).

24 - Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e
informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza.

25 . Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em
contabilidade e congêneres.

26 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
27 - Traduções e interpretações.
28 - Avaliação de bens.
29 - Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e

congêneres.
30 - Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza.
31 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e

topografia. '
32 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,

de constrl!ção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e

respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou
complementares (exceto o fornecimento de mercadorias prodW;idas
pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos servIços,
que fica sujeito ao ICM).

33 - Demolição.
34 - Reparação, conservação e reforma de edificios, es~,

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadonas
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao 1eM).

35 - Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem (Vetado),
estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e
explotação de petróleo e gás natural.

36 - Florestamento e reflorestamento.
37 - Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres.

38 - P~isagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento
de mercadorias, que fica sujeito ao ICM).

39 - Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos,
paredes e divisórias.

40 - Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos,
de qualquer grau ou natureza.

41 - Planejamento, organização e administração de feiras,
exposições, congressos e congêneres.

42 - Organização de festas e recepções: buffet (exceto o
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICM).

43 - Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio
(Vetado).

44 ~ Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por
instituiçõés autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

45 - Agenciamento, corretagem .ou intermediação de câmbio, de
seps e de planos de previdência privada.

46 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos
quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas
a funcionÍlr pelo Banco Central).. .
' 47 - Agenciamento,. corretagem qu intermediação de direitos da

propriedade industrial, artistica ou literária. .'
48 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de

franquia (franchise) e de faturação (factoring) (excetuam-se os
serviços p~stados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
central).

49 - Agenciamento, organização, promoção e execução de
programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e
congêneres. ,

SO - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis
e imóvei~ não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48.

51 - Despachantes.
52 - Agentes da propriedade industrial.
53 - Agentes da propriedade artistica ou literária.
54 - Leilão.

55 - Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros;
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não
seja o próprio segurado ou companhia de seguro.

56 - Armazenamento, d~lt6, carga, descarga, àmunação e
guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

57 - Guardii e estacionamento de veículos automotores terrestres.
58 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens.
59 - Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores,

dentro do território do município.
60 - Diversões públicas:

a) (Vetado), cinemas, (Vetado), taxi dancings e congêneres;
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
c) exposições com cobrança de ingresso;
d) bailes, shows, festivais, recItais e congêneres, inclusive

espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de
direitos pllra tanto, pela televisão ou pelo rádio;
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e) jogos eletrônicos;
f) competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual,

com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de
direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão;

g) execução de música, individualmente ou por conjuntos
(Vetado).

61 - Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou
cupons de apostas, sorteios ou prêmios.

62 - Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer
processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto
transmissões radiofônicas ou de televisão).

63 - Gravação e distribuição de filmes e video tapes.
64 - Fonografia ou gravação de so.ns ou ruídos, inclusive

trucagem, dublagem e mixagem sonora.
65 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação,

cópia, reprodução e trucagem.

66 - Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda
prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres.

67 - Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo
usuário final do serviço.

68 - Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos,
aparelhos e equipamentos (exceto o foruecimento de peças e partes,
que fica sujÉito ao ICM).

69 - Conserto, restauração, manútenção e conservação de
máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto
(exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM).

70 - Recondic:ionarnento de motores (o valor das peças fornecidas
pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICM).

71 - Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário
final. ' ,

72 Recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficíamento; " lavagem, secagem,' tingimento, galvanoplastía,
anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de
objetos não destíriados à industriàlízàção ou comercialização.

73 - Lustração de bens móvejs quando o serviço for prestado plU"ll
usuário final do objeto lustrado. ' ' , ' ,

74 - Instil1ação e montagem -de' aparelhos, máquinas e
equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente
com material por ele fornecido.

75 - Montágem industrial, prestada ao usuário final do serviço,
exclusivamente com material por ele fornecido.

76 - Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de
documentos e outrOs papéis,plan~ ou desenhos.

77 - Composição gráfica, fotocomROsição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitografia. ,

78 - Colocação de molduras e afins, encadernação, 'gtavação e
douração de livros, revistM e co~gêneres.

79 - Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.
80 - Funerais.

81 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo
usuário final, exceto aviamento. '

82 - Tinturaria e lavanderia.
83 - Taxidermia.

84 ~. R~crupune~to, ~genciamento, seleção, colocação ou
fornecimen,to ,de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive por emp~egados do prestador'do serviço ou por
trabalhadores avulsos por ele contratados.

85 - Propaganda e 'publicidade, inclusive promoção de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaborll9ao
de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua
impressão, reprodução ou fabricação).

86 - Veiculat,:ão e divulgação de textos, desenhos e outros
materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais,
periódicos, rádios e televis!o).

87 • Serviços portuários e aeroportuários; utilizaçao de porto ou
aeroportoj Itrlcaçllo; capataziaj armazenagem interna, externa e

espeCial; suprimento de água, serviços acessórios; movimentação de
mercadoria fora do cais.

88 - Advogados.
89 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos.
90 - Dentistas.
91 - Economistas.
92 - Psicólogos.
93 - Assistentes sociais.
94 - Relações públicas.
95 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive

direitos autorais, protestos de títulos, suslllção de protestos, devolução
de títulos não-pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos
de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da
cobrança ou recebimento (este ítem abrange também os serviços
prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central).

96 - Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques
administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques;
sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de
créditos, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões
magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta
de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de
ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de
avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste
item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de
gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento,
necessários à prestação dos serviços).

97 - Transporte de natureza estritamente l1}unicipaI.
- 98 - Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro

do mesmo município.
,99 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o

valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito
ao Imposto sobre Serviços).

100 - Distribuição de bens de terceiros em representação de
qualquer natureza.

LEI COMPLEMENTAR N° 56, DE 15 DE DEZENBRO DE 1987

DÁ NOVA REDAÇÃO À LISTA DE
SERVIÇOS A QUE SE REFERE O ART. 8°
DO DECRETO-LEI N. 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIÁS.

Art. 1° - A Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei número 406,
de 31 de dezembro de 1968, com a redação determinada pelo

Decreto-Lei número 834, de 8 de setembro de 1969, passa a ter a
redação da lista anexa a esta Lei Complementar.

................................11 .

LEI COMPLEMENTAR N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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CJjuuJa I[IIÍIII' Este r..oov!Dio entra em vigor Dl data da publicaçio de sua ratilicaçio

Art. 3° - O imposto não incide sobre:
I -'operações com livros,jomais, periódicos e o papel destinado a

sua impressão;
. II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias,

inclusive produtos primários e produtos industrializados
semi-elaborados, ou serviços;

m - operações interestaduais relativas a energia elétrica e
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, quando destinados à industrialização ou à
comercialização;

, IV-operações com ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial;

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se
destinem a ser utilizadas na,prestação, pelo próprio autor da saída, de
serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como
sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios,
ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar.

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a
transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial
ou de outra espécie;

VII - operações decorrentes de alienação fiducilÍ.ia em ~tia,

inclusive a operação efetuada pelo credor em c'~':;)ITêncla do
inadimplemento do devedor;

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a
venda do bem arrendado ao arrendatário;

IX - operações de qualquer natureza de que decorra. a
transferência de bens móveis salvados, de sinistro para companhIas
seguradoras.

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II
a saída de mercadoria realizada com o fim especifico de exportação
para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive "tradings" ou outro
estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

.................................................' ;; .

Art. 20 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imppsto
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entra,da
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou 'o
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
ou de comunicação. .

§ 6° - Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o §
3, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do
imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas
sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I . produtos agropecuários;

n. quando a~torizado em lei estadual, outras mercadorias.
Art. 21 - O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto ~e

que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadona
entrada no estabelecimento: ,

I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou
isentil, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da
mercadoria ou da utilização do serviço;
................................................................................................................

§ 8" - Ao'fim do quinto ano contado da data do lançamento a que
se refere o § 5° do art. 20; o saldo remanescente do crédito será
cancelado de modo a não mais ocasionar estornos.

...................~ u .

CO%W!NIO ICMS 4. DE 3 DE FEVEREIRO DE 1~97

D/sim 1Gb.. a coausdo de cridlto lIocaI
... optrlIç&o de 1lJrI!IU1amg/e -..um
e aDto~. de lIOllÇio Da~ de
_do do ...... arreadado a.lllI'OIlCblúlo,

o MIalrtro de bIado da Fazeada 'e DI SecretárloJ de Faa.da, FIaaaps ..
Trlbalaçla dei Estados e d. DiItrlto Fedenl, Dl 33' reunião oxtrlIonIioíria do ConseIIo NICÍDIlI! de
Politica FazmIiria. roolízada em llraslIía, DF, lia dia 03 de fevereiro de 1997, !<sido em'Yi!ta o díspÕsto
Dl Lei CoJqJlemomar n' 24, de 07 de jmejro de 1975, resolvem c:ele1:nr o seguinte

CONviNrQ

• C1iuula prlmelra Na operaçlo de mendamtotto men:antiI, o~
~ do bem, amttibointe do ICMS, fica 'autorizada a creditar-se do VIIor do imposto pago
quando da aqui5içfo do referido bem pela eJqXeSIlIl'OIldadora. -

§ I' Para fruiçio deste bene1ic:io a ""'I'<l'U IIl'OIldadora dcw:rí poSlllir inscriçiu,o
Cadntro de CoDtriIiuiDres do ICMS da UIlÍdIde federada de 1ocalizaç50 do mteIK1atPio lIm'és dA ljIIa1
promoverá aaqui5içfo do mpccrivo bem. '

I 2' AapropriaçIo do aidito &r-""ã IIOS temIos da legislsçio da llDidade federada de
locaIizaçio do lllreDdattrio.

" § 3' Na nota~deaquisiçfo do bemporparte da ""'I'<l'U~ dm:rá C01lIlIr
a identiJicaç!o do eslabe1eclmcDto meudatírio.

CHIISlI1a RgDada O imposto ardiIlIdo deverá ... integralmente estqmado, atualizado
lDllllelariameu através de _ IIOS livros fis<:ais Jl'Óprios, 110 mesmo p<rlOOo 'de apmaçio em que,
por qualquer motivo. o~ e1i:tuar a restiIuiçio do bem.

CHIISlI1a teIuira O estJbeIecimeoto que venha a se creditar do ICMS_Dl forma prevista
neste CoIlV!uio sujcila-se, ainda, ao cuapimellto das detoais IIOrmas estabe!l:cidu Dl Jegi5Iaçio da
UDidlIde fedenlda de seu dómicilio, especiaImeote aquelas previstas 00 art. 21, II 4' a 7", 'da Lei
Complementar 87196, -

C1iuula qnarta FJCaIII os Estados e o Distrito Fc:deraIautorlzados a conceder isençIo
do ICMS Dl 0Jl!'l'IÇf0 de VOIX!a do bem mendIdO 10 arrendatlrio. desde que esIe' seja COlllribuintc dó
imposto.

lIIciooaL

Ministro da FazeOOa - Pedro Parente p/ Pedro sampaio MJlan; M:re - !bdlmmdoN~Z;
Alagoas - Manoel Omena Farios Illnior p/ CIbIio PIChcco FI3DCO; Amapá - Newton DougIas Barata p/
Get1lIio dó E3pírilo Santo; Amazonas - A11laIo Paes dos SlDIos p/ Samuel Assayag Haman; Bahia _
Rodolpho TourilJho Neto; C=t • AIexandIe Adolfo Alves Neto p/ EdoilIon Gomes de Soárez; Distrirc
Fc:deraI- MArio Tmoco da Silva; Esplrito SIDIo - Carlos Couto MeireIJes p/ Rogério Sarlo de MedeiroS;
Goiás - Loudes Augusta de AIme>Ia NolR Silva p/ Romihon de Mo=sõ Mmnhio _EIiud losé Pinto da
Costa p1,OSW>ldo dos Santos lacinto; M3to Grosso - losé Carlos Pereira B= p/ Valler A1llono da
silva; Mato Grosso dô Sul - Antônio de Bamls Filho p/ RicaIdo Atlgusto Bacha; Minas Gerai5 _
DeIcismar Maia Filho p/l0i0 Heraldo Lima; Pará - NiIda Santos Baptista p/lorge AJex Nnnes Athias;
hraiba -losé Pereira de Castro Filho p/losé Soares Nuto; PllI'IllÁ· Mígncl Salamio; l'omanlbuco -José
da Cruz LiIIllI 1nnioi p/ Edullldo Henrique Accioly Campo.; Piau!- FauIo de Tarso de Moraes Sonsa;
Rio de laneiro - Antônio Augusto Borges Tom;.p/ Edgar Monteiro Gonçalves da Rocha; Rio Grande
do Norte - x.ma Maria VICin; Rio Grande do Sul- .hllio Cc!ar Gn!zziotin P/'Cezar Augusto BU!Mlo;
Rondônia - AnJo voígt; RorainJa -'Roberto Leonel VICira p/lair Dan' Agno~ Santa camina - Renato
Luiz Hinnig p/ FauIo Sérgio GaIote Pri!co Paroiso; Sio Paulo - C16vis panz>tini p/ Yosbíalá Nabno;
Sergipe -loséRaimundo Souza Araújo p/losé Fignciredo; Toeantim - Adjair de Lima. Silva.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 631, DE 1998

, (Do Sr. Gonzaga Patriota )

Dispõe sobre a realizaç!o de plebiscito para a criaçâo da Estado
do Rio sao Francisco.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇJlQ (ART. '54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CongreS!Q Nacional decreta:

Ar!. I' O Tn'bunal Regional Eleiloral da Bahia, no prazo de seis
m..... a contar da data de publicayão deste Decreto Legislativo, realizará plebiscilo nos
Municípios de Angical, Baillnópolis, Bana, BarreÍI1lS. Brejo.àndia, Burilinuna, Campo
Alegre de Lourdes, Canápolis, Carinbanba, Casa Nova, Calolàndia, Cocos. Coribe,
Correntina. Cotegipe, Cristópolis. Feira da Mala, Formoso do Rio Prelo, laboIll11dir,

Mamidio. Muquém de SIo Francisco, PilJo Arcado, Remanso, Riachlo da! Neves, Santa

Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cllssia, SIo Desidério, Silo Félix do Coribe. Sana

do Ramalho, Serra Dourada, Sitio do Mato, Tabocas do Brejo Velbo e Wanderley, sobre a

criação do &tado do Rio SIo Francisco, a partir do desmembramenlo destes Municipios
de seu &tado de origem.

Parágrafo único. Reali2ar-se-á o plebiscilo. Iambém, no Municipio
que venha a !lei' criado a partir do desmembramento de qualquer dos relacionados ne!Ie

artigo.
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' ..

Ar!. 2" o Tribunal Superillr Eleitoral expedirá ÍllstrUÇ&s 80

Tnll!l11al Regional Eleitoral do Estado da Bahia pe.ra organizar, realizar, apum, fiscalizar
e proclal>",' ~ resuJtado do plebiscito.

Ar!. 3" Proclamado o resultado do p1ebiacito e, em caso de

manifesta<;io favorável, sendo apresentado projeto de lei complemenÍar em uma dai

C..... do CongreSllO Nacional, conforme dispõe o § 3" do art. 18 da Constituiçlo Federa\,
ae-determinará a oitiva da Assembléia LellÍslativa da Bahia.

§ I" A Assembléia, Legislativa da Bahia disporá de um mas, a
contar da data da publicação do ato que a convocou, para proceder à audi!ncia de seus

membros sobre o desmembramen"'.

§ 2" Deliberad- ~ "'D"""., a Assembléia Legislativa participará. o
resultado em tr!s dias úteis ao Cor~'so Nacional, para os fins do inciso VI do art. 48 da

Constituição Federal.

Ar!. 4D Este decreto legislativo enlIa em vigor na data de sua

pubJicaçio.

JUSTIFICAÇÃO .

A regiio do futuro Estado do Rio Sio Francisco apresenta um

grande potencial de recursos naturais que, se aproveitados integral e racionalmente,
podem transfolll1á·la em grande produtora, com beneficios para seus habitantes e para o

pais como um todo.

Com o Rio Sio Feancisco navegável, no seu território, desde
Cariohanha até Petrolina, o Estado do Rio Sio Francisco, inegavelmente, é detentor de
uma notável rede hidroviária, somando-se a esse curso mais tr!s vias navegáveis de seus
afluentes: Rio Grande, Rio Co=te e Rio Preto.

Quanto ao setor de lIansportes, todas as cidades do futuro Estado
eslJo interligadas por rodovias, o que se apresenta como condiçlo notável para ~

escoamento da produçio dos setores agricola e pecuário, hoje em 1imIca eXjlllOSio em
todas as suas microrregi1ies.

Merecem destaque na produçilo agricola local os cultivos do êafé,

dotrigo e da soja. A safra experimental de café, por exemplo, em 1997, chegou ao recorde
de ~ sacas de 60 quilos por hectare no Municipio de Barreiras. Por sua vez, o plantei de
gados zeboino, gozem e nelore nada fica a dever, em quantidade e qualidade, ao de OUlIas •

regiões do pais.

Os grandes projetos de fruticultura de, no minimo, 250 hectares,

nos Municípios de Riachio das Neves e Barreiras,.constituem-se fortes geradores de
renda, já que a produçio ali gerads, por sua excelente qualidade, encontla tici! acei1llção

nos mercados interno e externo.

Grandes iniciativas cooperativistas do setor privado, nos campos
agrícola e industrial, somadas a vários projetos de irrigação da Companhia de

Desenvolvimellto do Vale do Silo Francisco - CODEVASF, oferecem a base necessária

para o desenvolvimento da regiilo.

A rede bancária, o comércio e a pequena e média indústria eslJo
disseminados por todos os municípios das microrregilles.

Além dessas atividades, o futuro Estado dispõe de energia elétrica

e telefone, inclusiv.e telefonia rural e celular.

Ressente-se, ó futuro Estado, de melhores servil(OS nas áreas de
educação e saúde, exatamente porque os)!':vestimentos públicos aio silo aplicados na
proporçilo das necessidades básicaS da regiio.

Vale ressaltar que a área do futuro Estado do Rio Sio Francisco,

atualmente, é habitada por mais de um inillilo de pessoas, sendo a maioria nativa da
regiio. Cumpre dizer, também, que .... mesma maioria sequer conhece a capital baiana,

dada a enorme dislJocia até o litoral.

Estudo da Fimdaçio Geraldo Rocha e de seu instituidor, Mlrlan

Rocha, moslIa que as caracteristicas e potenciais do pretendido Estado podem garantir·lhe

pleoa autonomia adroinislIativa e financeira.

Importante lembrar, além de tudo o que já se diue, que o Estado
de Pernambuco será oaturalmento-ressarcido da perda de parte de~ área territorilli, vez

que lhe caberá o escoamento, por intermédio do Porto de Suape, de tDda a produçilo do

Estado do Rio SX~ciscó, lrnnsportada até lá oa hidrovia do Sio Feancisco ou oa

ferrovia Transnordes~

Em razilo dú "xposto, esperamos que nossos Pares acolham essa
idéia manifestada há mais de um séCulo pelo barranqueiros do Silo Francisco, idéia que os
tornaria indcpendcnles dos Estados de Pernambuco, Minas Gerais e Bahia.

-1 ,"'P.ooo'

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

........................................................................................................
TíTULOllI

Da Organização do Estado

CAPíTBLOI
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18 - A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,

O Distrito Federal e os-Municípios, todos autônomos, nos térinos
desta Constituição.

§ 10 - Brasília é a Capital Federal.
§ 20

- Os Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de
origem serão reguladas em lei complementar.

§, 30
- Os Estados podem incorporar-se entre si,

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

...........................................u u ••••• •••• •••••••••••

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

........................................................................~ .

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacionlill, 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
competência da União, especialmente sobre:
.......................................................................................................

VI • incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas
de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias
Legislativas;
.........................................................................................................
..........................................................................................................



Está em cena novamente, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a velha equação: gasta-se muito,
quase tudo que chega no Ministério da Saúde nas
ações de cura, nos exames paramédicos, nas recei
tas médicas, nas intemações, nas' cirurgias; enfim,
no combate à doença, enquanto que as ações de
profilaxia, de prevenção, de levar água de boa quali
dade, de fazer um acondicionamento adequado do
lixo urbano, ações essas de verdadeira promoção da
saúde, são relegadas a plano secundário. E o resul
tado é que quando surge um surto dessa natureza
se espraiando por todo o Brasil, verificamos o quan
to está ainda a desejar a nossa sociedade em ter
mos de saneamento básico, em termos de ações de
saúde propriamente ditas.

Não que se deva, evidentemente, desprezar
quem esteja enfermo, mas não tem sentido que to~

dos os recursos da área de saúde desta Nação, pra
ticamente todos, sejam despendidos em procedi
mentos de cura. Ainda falta alguém que chegue a
esse Ministério da Saúde e que tenha a coragem de
uma vez por todas pôr cobro a essa situação tão de
sagradável, que se repete ciclicamente a cada ano
quando o conluio de chuvas com águas estagnadas
faz com que su~a epidemia de dengue e várias ou-

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Finda pobres começam mais cedo, já começam na adoles-
a leitura do expediente, passa-se ao cência e, por isso, completam os 35 anos de contri

buição bem antes dos 53 anos de idaqe e muito an
tes dos 60.

A proposição que faço ao Relator, Sr. Presi
dente, é justamente neste sentido: para cada ano
contribuído, ,além dos 35 anos, far-se-ia acrescer
3% no valor final da aposentadoria. Desta forma, por
exemplo, se alguém estivesse recebendo 500 reais
por mês e contribuísse 45 anos, em vez de se apo
sentar com 500, aposentar-se-ia com 650, ou seja,
30% a mais. O objetivo da proposição é justamente
melhorar a aposentadoria, principalmente as peque
nas aposentadorias e a daqueles que começam a
trabalhar precocemente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
quinto ano consecutivo de dengue no Estado do
Piauí, particularmente na capital, não é novidade.
Espírito Santo, Belo Horizonte e vários outros Esta
dos e regiões do P?ís estão com surtos dessa epi
demia. Felizmente, no Estado do Piauí e nas demais
partes do País, a variedade ainda não é a hemorrá
gica, aquela que tem possibilidade de êxito letal mui
to maior.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Serafim
Venzon.

O SR. SERAFIM VENZON (BlocolPDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, certamente esta Legislatu.ra passa
por uma prova de bom comportamento que há muito
tempo não passava. Agora, já no seu quarto ano,
estamos terminando de votar as principais reformas
que o Governo encaminhou a este Congresso. Den
tre elas, quero destacar a reforma da Previdência.

Tenho a convicção de que todos os Deputados
são contrários aos abusos praticados em nome da
lei, como são as grandes aposentadorias, as apo
sentadorias módicas, não se concedendo nada a di
versas pessoas na terceira idade, as quais certa
mente teriam direito à aposé"ntadoria. Tenho a con
vicção de que ninguém desta Casa defende tal injus
tiça. Certamente, os que votaram a favor ou contra,
no fundo, têm a melhor intenção, têm a intenção de
fazer com que a Previdência seja de fato um instru
mento da sociedade por meio do qual o Poder Públi
co poderá redistribuir melhor a renda com o objetivo
primordial de favorecer a boa convivência social.

Quero ressaltar que três grandes vitórias foram
conseguidas bem no final da votação e destacar, na
turalmente, nesta questão a atuação não só, mas,
principalmente, dos Deputados que compõem o Blo
co de Oposição.

Entre esses itens, Sr. Presidente, cito a ques
tão da idade mínima, que passou de 65 para 60
anos, no caso do homem, e de 60 para 55 anos, no
caso da mulher. No período de transição, o homem
se aposenta aos 53 anos e a mulher, aos 48 anos.

Em segundo lugar, destaco a questão da pari
dade entre ativos e inativos e entre a contribuição e
o benefício por ocasião da aposentadoria.

O terceiro ponto importante seria a questão
dos 35 anos de contribuição. Ao completar esse
tempo de contribuição, se o cidadão não atingir a
idade mínima, ele suspenderá a contribuição até al
cançar o limite mínimo de idade, que no caso seria
de 53 anos para aquele que já está contribuindo, se
homem, e 48, se mulher, ou 60 anos para o homem
e 55 para a mulher.

A proposição que gostaria de fazer a esta
Casa, principalmente à Relatoria, é justamente na
questão dos 35 anos de contribuição. Tenho recebi
do diversas sugestões no sentido de que os mais
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tras que infestam e que já não merecem mais o das- mos que há má vontade do Governo Federal em re-
'taque na grande imprensa nacional. solver o prqblema. Durante a campanha do então

Teresina, neste instante, registra desde o últi- candidato Fernando Henrique Cardoso, fomos teste-
mo dia 15 de fevereiro mais de quatrocentos casos munhas da promessa da construção de uma ferrovia
dessa enfermidade, s6 no seu hospital de doenças ligando o Centro-Qeste ao Porto de Ilhéus - outra
infecto-contagiosas, sem falar nas diversas outras questão daquela régião que precisa ser resolvida,
localidades interioranas. porque o Porto de Ilhéus está ocioso, o que ajudaria

O Ministério da Saúde, há mais de mês, assi- a resolver o problema da crise que enfrenta a região
nau convênio com aquela Prefeitura, tendo sido pu- cacaueira da Bahia.
blicado no Diário Oficiai, e até hoje sequer um tos- Quero louvar aqui o trabalho do Governador
tão foi liberado para fazer com que a Prefeitura se Paulo Souto pelo desempenho que vem tendo para
posicione melhor no combate a essa verdadeira epi- resolver o problema da lavoura do cacau, quando
demia. em recente encontro pôde levar àquela região o Se-

O Prefeito da capital, diligente, operoso, corajo- cretário Executivo do Ministério da Fazenda Pedro
so, enfrentando, mais uma vez, essa situação, fez Parente, o Presidente do Banco do Brasil, mostran-
das tripas coração e está contratando, inde- do que a região cacaueira é viável, que a Ceplac, 6r-
pendentemente do recurso que ainda não chegou, gão responsável pela revitalização do cacau, conti-
mais de duzentos agentes comunitários de saúde nua atuando de forma brilhante. E com o advento
para, juntamente com os demais da Fundação Na- dos clones resistentes à vassoura-de-bruxa, enten-
cional de Saúde, trabalharem imediatamente nas' demos que há agora necessidade de um amplo em-
medidas de combate ao mosquito e, conseqüente- penho do Governo Federal para que os recursos
mente, de combate e prevenção da dengue. possam ser injetados naquela lavoura, que é igual a

Sr. Presidente, mais uma vez, aqui fica a ob- urna outra qualquer.
servação deste Parlamentar que tem formação na Um País como o nosso, que não preza a agri-
área de saúde e que não entende como essa velha cultura, certamente não terá um futuro proveitoso.
e danosa equação de se gastar praticamente todos O cacau, que sempre foi um produto valorizado
os recursos da saúde em procedimentos de cura e no mercado internacional, importantíssimo para o
quase nada em procedimentos de prevenção e ver- Brasil e para a Bahia, especialmente para a nossa
dadeira promoção da saúde ainda persiste neste região, neste momento não tem ,nenhum apoio go-
País. vemamental do Estado, nem do Governo Federal.

Era o que tinha a dizer. Por isso, defendendo'o mandato que me foi honra-
o SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem re- do pelo povo da região cacaueira da Bahia, quero

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. Depu- cobrar do Governo Federal ações que possam efeti-
tados, quero cobrar do Governo Federal ação efetiva varnente solucionar o pr,oblema, pois a região não
para resolver o problema da lavoura do cacau na pode mais agüentar a situação em que está, com
Bahia. Sabemos das dificuldades daquela região, cerca de 200 mil desempregados passando fome, vi-
que muito contribuiu com a Bahia e com o País, vendo numa verdadeira miséria. Não podemos per-
quando, nos tempos áureos do cacau, receitas e mitir que isso aconteç~.

rnais receitas eram auferidas em prol do nosso Esta- Era o que tinha a dizer.
do e do Brasil. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (810-

Por causa da doença vassoura-de-bruxa, tive- COiPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mos dificuldades em nossa lavoura e efetivamente a Sr.as e Srs. Deputados, uso o llorário do Pequeno Expe-
nossa produção, que no passado foi de 460 mil to- diante nesta tarde para anunciar à Naçâo que amanhã,
neladas, hoje restringe-se a cerca de 160 mil, o que aqui em Brasnia, o Tri>unal de Justiça do Distrito Federa/,
empobreceu a região. E, certamente, uma região na 21 Turma Criminal, julgará o recurso da assistência,
que foi tão privilegiada no passado, hoje continua a da acusação e do Ministério Público do Distrito Federal
carecer do Governo Federal ações que possam mi- em relação ao caso do assassinato do índio Galdino
nimizar o sofrimento daquela gente. de Jesus, ocorrido em abril do ano passado. Sabem V.

De pronto, queria elogiar o trabalho do Sena- Ex.as que esse caso comoveu a Nação.
dor Antonio Carlos Magalhães e do Governador O índio estava dormindo, alguns adolescentes
Paulo Souto, que muito têm-se esforçado para resol- atiraram sobre ele dois litros de álcool combustível e
ver o problema da crise do cacau. Entretanto, senti- atearam fogo. O índio acabou falecendo.
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Houve a instrução criminal e, ao final dela, a sas históricas de idoneidade comprovada e relevan-
jufza, em vez de pronunciar os responsáveis pelo tes serviços prestados às comunidades indfgenas
homicfdio, desclassificou o delito para o jufzo singu- em todo o Brasil. Estamos falando de discriminação
lar, causando essa sentença polêmica nacional. E religiosa e do verdadeiro acinte à nossa Carta Mag-
essa polêmica será resolvida amanhã, às 13 horas e na.
30 minutos, nas dependências do Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal, na 21 Turma Criminal. Por
isso, quero convocar os Deputados desta Casa a
atentarem para esse caso.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a se
gunda questão diz respeito às vftimas da tragédia
do Ediffcio Palaca 11, assunto que debateremos ago
ra, em audiência na Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados.

Quero fazer uma comparação da situação das
vftimas do Palace 11 com a das vftimas do episódio
ocorrido em Osasco, São Paulo, no Shopping Plaza,
em junho de 1996.

Em Osasco, meio bujão de gás jogou pelos
ares o'.shopping. Quarenta e duas pessoas morre
ram e várias estão até hoje entrevadas, com seqüe
las permanentes. As vftimas e seus familiares recor
reram ao Poder Judiciário, mas até hoje não obtive
ram nenhuma indenização como reparação dos da- .
nos morais ou materiais. A mesma saga começará a
ser trilhada pelas famflias e vftimas do Ediffcio Pala
ce 11. É· importante que o Poder Judiciário em· nosso
Pafs dê a celeridade que esses casos exigem.

O juiz não pode ser um frio aplicador da lei,
deve ter a dimensão social do seu papel e do Poder
Judiciário no Brasil. EsPero que essas famflias e o
Poder Judiciário rapidamente encontrem solução
para reparação dos danos morais e materiais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO ZUPPO (BlocoIPDT - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, esta Casa tem acompanha
do atentamente o desenrolar do rumoroso caso per
tinente à comunidade indfgena poturu-zoé, na terra
indfgena CuminapanemalUrucuriana do norte do Es
tado do Pará.

Nobres Deputados da Comissão da Amazônia
têm feito pronunciamentos contundentes, que a to
dos têm sensibilizado. Segmentos representativos
do povo brasileiro, nos seus legftimos direitos, têm
nos procurado e, com farta documentação, traçam
um histórico de todos os acontecimentos que nos
conduzem a uma perplexidade diante dos fatos.

Compete a esta Casa o dever de esclarecer
tais denúncias, pois estamos falando de comunida
des indfgenas, de Organizações Não-Govemamen
tais com interesse na Amazônia, de missões religio-
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Por todas essas razões, acho que o caso Sér- mero de alunos por professor, utilizando,
gio Naya precisa ser analisado também politicamen- deste modo, menos professores, e alocando
te nesta Casa. O Sr. Sérgio Naya tinha trânsito livre recursos destin.ados aos professores e a ou-
no Governo para votar a reforma da Previdência So- tros insumos que melhoram o rendimento.
cial contra os interesses da população. Para tanto tais como livros didáticos e capacitação em
teve uma de suas dívidas perdoada. O Presidente serviços.
do Banco do Brasil, o Presidente da República e o Era o que tinha a dizer.
Ministro da Previdência devem essa explicação. O SR. JOSÉ GENO[NO (Bloco/PT - SP. Sem
Como o Deputado Sérgio Naya deve sete milhões revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-
de reais ao Erário, mas vem a esta Casa votar a fa- putados, como outros colegas, não posso deixar de
vor da reforma da Previdência Social. As pessoas falar sobre o assunto que é comentado nos gabine-
mencionadas precisam vir a esta Casa para respon- tes, nos corredores, no plenário, nas nossas bases,
der sobre esse assunto. A sociedade repudia esse e que levou a uma crise que estamos atravessando
tipo de coisa. Contudo, é bom que isso sangre e que nesta semana. Trata-se do processo de cassação
a população brasileira tome conhecimento de que na do Deputado Sérgio Naya, instaurado com rapidez e
Câmara dos Deputados, antes das votações de ma- correção pela Mesa da Câmara.
téria que tratava da reeleição e da Previdência So- Sr. Presidente, entendo que o mandato paria;.
cial, houve um toma-Iá-dá-cá, trocas. A corrupção mentar possui valores inerentes à instituição. O de-
correu solta, sim. E o caso Sérgio Naya não é isolado. coro é uma síntese desses valores que encerram o

Portanto, temos de ir mais fundo n~e episódio. exercício da representação p'âÀámentar em defesa
A segunda questão a tratar é sobre a qualidade da sociedade e do bem público. Aquilo que não é co-

do ensino no País. berto pelo mandato parlamentar não deve ter a pro-
Quero anunciar a esta Casa que apresentei teção da imunidade parlamentar. Portanto, quand~

projeto de lei estabelecendo um número máximo de um Deputado usa indevidamente seu mandato, esta
alunos por classe na educação básica. Esta propos- ferindo a instituição do mandato parlamentar e o
ta era uma das diretrizes sugeridas no cwneço da Parlamento.
discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Por isso a agilidade e a seriedade com amplo
na Câmara dos Deputados, a qual foi depois negada direito de defesa para apreciar esse caso foi uma ati-
no Relatório Darcy Ribeiro, onde se estabeleceu tude correta, mas temos de tratar outros casos pen-
apenas um termo genérico, "relação adequada pro- dentes de deliberação no plenário da Comissão de
fessor/aluno". Constituição e Justiça e de Redação.

Nosso projeto, Sr. Presidente, vai estabelecer Está na hora de uma discussão séria sobre o
que na educação infantil, na. creche de zero a três instituto da imunidade parlamentar. Entendo a imuni-
anos, tenhamos um máximo de vinte crianças em dade parlamentar como necessária para o Deputado
sala de aula por professor; na educação infantil de falar, votar, fiscalizar, denunciar e agir. A imunidade
quatro a seis anos, que trata da pré-escola, um má- é a proteção que tem o Deputado para representar a
ximo de 25 alunos; e nos demais níveis, ou seja, na sociedade e defender suas posições. Ela não pode
educação fundamental e média, um máximo de 35 acobertar práticas que não têm nada a ver com o
alunos, exercício do mandato parlamentar. É necessário, no

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero finalizar que se refere à imunidade parlamentar, separa~ o
dizendo.que hoje a Secretária de Educação do Esta- joio do trigo, isto é, o mandato tem de ser garantido
do de São Paulo coloca 62, 65 alunos por sala de para suas finalidades, para seus objetivos políticos,
aula no ensino médio. As salas de 35 alunos, que e não para proteger seu detentor quando comete
são recomendadas pela Unesco, ela manda fechar. ações, práticas e atitudes que acabam comprome-
Há salas do 12 grau com 42,45,53 alunos. São as tendo a instituição.
denúncias que ternos recebido. A imagem da Câmara dos Deputados está afe-

Sr. Presidente, eis a citação do documento do tada. Nós, Parlamentares, somos questionados. To-
Banco Mundial que orienta a política educacional do dos sabem que a maioria dos Deputados desta
Governo: Casa age com correção, tem posições políticas, mas

As escolas nos países de baixa e mé- meia dúzia acaba comprometendo a imagem do Par-
dia· renda poderiam economizar custos e lamento brasileiro. É necessário, sem compadrio,
melhorar a aprendizagem aumentando o nú- sem corporativismo, termos a coragem de, ao san-
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grar na própria came,. fazermos a defesa do Parla- no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissio-
mento, a defesa da instituição, a defesa do mandato nal e do Plano Estadual de Qualificação do Estado
parlamentar, a defesa da legitimação da repre- do Ceará.
sentação política que é a razão de ser do Deputado. Trata-se de uma bem concebida proposta de
É isso, Sr. Presidente, que nos possibilitará resgatar educação básica supletiva para jovens e adultos, no-
a imagem desta Casa, resgatar a imagem do Parla- tadamente aqueles que já lograram êxito na fase ini-
mento brasileiro para que ele tenha credibilidade aos cial de alfabetização do Programa Alfabetização So-
olhos da opinião pública, aos olhos da cidadania. lidária. Estrutura-se em duas vertentes: uma voltada

Neste sentido, vivemos um momento difícil, para escolarização propriamente dita, partindo da al-
mas um momento de coragem, um momento de luci- fabetização até a quarta série do ensino fundamen-
dez, um momento de vontade política para que, nes- tal, e outra ligada à capacitação profissional.
te caso, possamos agir com justiça, com seriedade e A perspectiva do programa é a de que a edu-
com a urgência que a opinião pública exige. cação realmente constitua instrumento de afirmação

Os fatos falam por si. A Mesa agiu corretamen- da cidadania e de promoção de vida, permitindo o
te. Vamos agir assim na Comissão de Justiça e no rompimento do círculo de miséria e pobreza e pro-
plenário para que o Parlamento brasileiro não se tor- porcionando a inclusão social e econômica do indiví-
ne refém de práticas inaceitáveis por parte de alguns duo, bem como sua reinserção no sistema regular
membros desta instituição. Mas acho também da de ensino.
maior importância que a Mesa da Câmara dos Depu- Inicialmente serão beneficiados mais de 2 mil e
tados convoque uma reunião de Líderesrpara que, 200 jovens e adultos em oito Municípios do Estado
apreciando todas as emendas constitucionais sobre do Ceará. Este é o público alvo do projeto piloto,
imunidade parlamentar que tramitam na Casa, pos- cuja consistência e qualidade metodológica certa-
samQs fazer um acordo político e elaborar um substi- mente assegurarão seu êxito, logo permitindo sua
tutivo, o melhor possível. Este substitutivo deve ser expansão para maiores contingentes da população.
votado urgentemente, ainda no início deste semestre Trata-se de uma estratégia eficiente, com ele-
legislativo, para que possamos resolver a questão vado pdtencial multiplicador, formando, ao mesmo
do instituto da imunidade parlamentar. Quero ape- tempo, educandos e educadores, alfabetizando e
nas lembrar que essa foi uma das propostas que qualificando alfabetizadores, sempre de acordo com
nasceu da Comissão Parlamentar Mista do Orça- diretrizes altamente comprometidas com a realidade
mento e vai contribuir para separar o joio do trigo, social e econômica das comunidades locais.
para moralizar o Parlamento, para deixar claro quem É, pois, um programa engajado, que mobiliza
é quem no Congresso Nacional. diferentes instâncias dos Poderes Públicos da

Sr. Presidente, neste momento grave, temos União, do Estados e dos Municípios, operando atra-
de agir com serenidade e com muita firmeza. vés das instituições mais qualificadas da sociedade

Era o que tinha a dizer. civil, as universidades.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro- Este transbordamento da competência da uni-

nuncia 'o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ·Sr.as e versidade para o atendimento às reais necessidades
Srs. Deputados, as soluções para os problemas da sociedade, particularmente no campo educacio-
educacionais do País são variadas. Têm mais força, nal, corresponde ao sentido mais nobre da extensão
contudo, aquelas que envolvem a parceria de diver- universitária. E leva a universidade a alcançar al-
sos .agentes, congregando esforços, recursos e guns dos seus objetivos maiores, ligados ao desen-
competência. volvimento social pela promoção do homem cidadão,

Tal é o caso do Programa de Educação Profis- através do acesso ao saber e ao mundo da informa-
sional COntextualizada, elaborado pela Pró-Reitoria ção. Com isso assegura-se o processo de formação
de Extensão da Universidade Estadual do Ceará e a e aprofundamento da consciência social do indiví-
ser executado em parceria com a Universidade Fe- duo, requisito indispensável para sua afirmação
deral do Ceará e com a Universidade Estadual Vale como agente sujeito na vida comunitária.
do Acaraú. Por sua qualidade e relevância, sua pro- . De fato, como se lê no documento que descre-
posta foi selecionada pelo Programa Alfabetização ve o programa, ·sua aplicação apóia as estratégias
Solidária do Governo Federal para implementação de mobilização social no âmbito da comunidade e do
em vários Municípios cearenses, tomando-se tam- Município, através de atividades organizativas, pro-
bém disponível para os demais Estados. Insere-se dutivas, socioculturais e artísticas, de promoção da
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consciência cidadã, de recuperação e preservação deu algué"1 querido em acidente de carro, as repor-
ambientais, de promoção de todos os grupos sociais tagens da RBS têm atingido o público de forma cer-
em situação de desvantagem, de prevenção da saú- teira.
de e outras". Usando de, sensibilidade; as matérias expõem

São projetos desta natureza que entusiasmam a crueza de quem tenta superar a perda familiar, de
todos aqueles de fato comprometidos com a constru- quem luta para recuperar os movimentos do corpo e
ção de uma sociedade mais justa em nosso País. outros traumas terríveis, sem, entretanto, cair no

É motivo de orgulho afirmar que no Estado do sensacionalismo e sempre chamando a atenção
Ceará desenvolve-se hoje um programa como este, para que o motorista "use a cabeça" a fim de evitar
de inegável alcance social. fatos como esses. '

Era o que tinha a dizer. Quando olhamos atentamente os números di-
O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC. vulgados' pelos veículos da RBS ficamos chocados,

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mas eles servem para refletirmos e nos tornam mais
Sr.8S e Srs. Deputados, um dos motivos que dificul- cuidadosos e prudentes. Apenas nas estradas cata-
tou a aplicabilidade do novo Código de Trânsito foi rinenses a violência no trânsito é responsável por 1
exatamente a falta de uma campanha educativa que mil e 800 mortes a cada ano. Cinqüenta e dois por
antecedesse a vigência do mesmo. A mídia, inclusi- cento das vítimas fatais têm entre 15 e 34 anos, ou
ve, cobrou muito do Govemo o lapso de não ter feito seja, mais da metade 'está na faixa etária considera-
a referida campanha. da a mais produtiva. São centenas de jovens vidas

Em Santa Catarina,a'RBS - Rede Brasil Sul- perdidas todo ano. ,
vem fazendo elogiada campanha que trago ao co- Mas não só as estatísticas de morte nos dei-
nhecimento da Casa neste pronunciamento, que xam alarmados. A RBS tem mostrado também, atra-
desde já solicito a V. Exil, Sr. Presidente, seja trans- vés de exclusiva do Prof. David Duarte Lima, doutor
cnto nos Anais da Câmara dos Deputados e divul- em Trânsito pela Universidade Livre de Bruxelas,
gado em A Voz do Brasil. Bélgica, e professor da Universidade de Brasília

Já morreram nas estradas de Santa Catarina, (UnB), dados sobre as lesões irreversíveis, sofridas
de 1980 para cá, 23.770 pessoas. Aliás, neste exato em acidentes rodoviários. Em Santa Catarina, a mé-
momento, essa estatística já está defasada, pois o dia é de seis mil por ano; portanto, de 1980 até ago-
trânsito não dá trégua e as mortes são diárias. ra 78 mil pessoas tiveram suas vidas produtivas ar-

No dia 22 de janeiro entrou em vigor o novo rasadas. "
Código de Trânsito Brasileiro, que, pelo seu rigor, é, Absurdos como esses tornam a campanha da
sem dúvida, importante instrumento de coibição des- RBS um instrumento da maior importância na tentati-
sa violência. As pesadas multas, a perda da carteira .ya de reverter esse quadro, na luta pelo fim da ver-
de habilitação e a pena de detenção têm tornado dadeira matança que vem acontecendo nas nossas
motoristas e pedestres mais atentos e prudentes, de estradas.
acordo com os primeiros levantamentos. Foi também elemento fundamental de divulga-

Mas só o medo da punição não basta para mu- ção das novas normas, ao encartar suplementos es-
dar tão antigo quadro e, infelizmente, tão arraigado à peciais em seus jornais contendo o novo Código de
cultura do trânsito no Brasil. Para uma efetiva e radi- Trânsito.
cal mudança de comportamento, a palavra-chave é Desta forma, eSt5a Rede faz Comunicação com
sempre educação. Isso é o que a Rede Brasil Sul - "C" maiúsculo, pois extrapola sua função básica -
RBS - vem fazendo desde o dia 25 de janeiro, quan- que é de informar - para atuar como instrumento de
do lançou a campanha "Use a cabeça: dirija pela educação pela paz no trânsito.
vida". Demonstra assim que está a serviço da coleti-

Por meio de seus jornais impressos, emissoras vidade. E não é de ~oje, pois também é em grande
de televisão e de rádio instalados no Rio Grande do parte responsável pela conquista da tão necessária
Sul e em Santa Catarina, a RBS tem abordado o as- duplicação da BR-1 01, fruto de uma campanha que
sunto diariamente, chamando a atenção de forma di- desenvolveu juntamente com a bancada federal
"tática para os pontos negativos e para as mudanças Ao cumprir sua parte, a RBS incentiva todos
.)sitivas que começam a ocorrer nas estradas e nós a fazermos o mesmo. Endosso as palavras de

ruas brasileiras. Mostrando, por exemplo, as seqüe- recente editorial do Diário Catarinense. De urna for-
las trsicas e emocionais de quem foi vítima ou per- ma ou de outra estamos envolvidos. A tarefa de re-
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ver essa matança ilógica, portanto, é tão urgente No Município de Parauapebas, a restauração
quanto intransferível: ela cabe a todos nós. da PA-275 custou uma fortuna. A obra que foi entre-

Esperamos ainda que no final do ano, ao térmi- gue no ano passado não resistiu ao inverno deste
no da campanha, possamos voltar a esta tribuna ano, que mal com~ou na região, e os aterros que a
'com estatísticas mais promissoras, provando que empresa fez prejudicaram ainda mais a população,
nossos motoristas e pedestres estão cada vez mais pois as chuvas que caíram i1hou a cidade. A emprei-
"usando a cabeça". Já se notam os primeiros sinais teira não se manifestou com relação às perdas e da-
em Santa Catarina desde a entrada do novo Código nos sofridos' pelo Município.
e da campanha "Dirija pela Vida". Nos primeiros Já no Município de Açailândia, no Estado do
dias, a média diária de infrações caiu 64,71%. Maranhão e que faz divisa com o Pará, a história é

Sabemos que não se muda um comportamento outra. As empreiteiras vivem mamando nas tetas
de uma hora para outra, mas a perseverança e o tra- dos cofres públicos, construindo obras de má quali-
balho constante da mídia já começam a dar resulta- dade e ganhando fortunas. A ganância com que elas
dos. A Rede Brasil Sul - RBS - pode se orgulhar de vão ao pote do dinheiro público já é marca registrada
estar contribuindo para isso, por meio de campanha e do conhecimento de todos. A busca insaciável de
tão oportuna, assim como nós todos podemos nos ganhar dinheiro fácil tomou-se uma profissão rentá-
orgulhar de termos em nosso Estado uma imprensa vel para algumas empreiteiras no País.
madura e identificada com as causas mais relevan- O pior é que elas sabem que muitos casos de
tes para o bem-estar da população. apuração de responsabilidade acabam em nada.

Isto é um descaso, e esse tipo de impunidade tem
Parabéns à direção e aos jornalistas da RBS que acabar. As autoridades precisam ser mais enér-

pela valiosa iniciativa e contribuição que estão prestan- gicas na fiscalização e acompanhamento dessas
do ao trânsito não só de Santa Catarina, mas também obras que lesam o patrimônio público e enriquecem
de todo o Paí~. os espertos.

O SR. OLÁVIO ROCHA (PSDB - PA. Pronun- Os Prefeitos Municipais, por sua parte, têm de
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e estar 'atentos, pois eles estão incumbidos de fiscali-
Srs. Deputados, o desabamento do prédio Pálace li, zar, exigir qualidade técnica e material das obras
no Estado do Rio de Janeiro, é um exemplo típico do dos Municípios, para que não sejam enrolados com
que ocorre no País afora, com relação à irresponsa- os superfaturamentos, com construções mal feitas,
bilidade de algumas empreiteiras que entregam suas que não duram nada e que oneram os Municípios.
obras sem dar a mínima importância à questão de Também faço um alerta ao Governo Federal
segurança. Esta irresponsabilidade não se restringe para que fiscalize rigorosamente a aplicação dos re-
só a obras da construção de imóveis, ela atinge tam- cursos da SUDAM para certos Municípios que estão
bém obras da área federal, estadual e principalmen- aplicando as verbas em projetos que são uma vergo-
te municipal. nha nacional. Estão gastando o dinheiro à-toa. Estão

No Estado do Pará, a situação não é diferente. deitando e rolando com o dinheiro do povo. É preci-
O que se tem visto é o descaso das. empreiteiras so fiscalizar e arrochar as Prefeituras que acham
com as obras públicas. Elas empregam materiais de que as verbas repassadas são capim. E a SUDAM
segunda categoria como sendo de primeira, atrasam tem sua parte de culpa, pois parece que nada vê,
o cronograma de obras e outras coisas do gênero, nem procura apurar os fatos.
tudo isto com o fim de receber mais, além de ficarem Sr. Presidente, realmente temos algumas Pre-
superfaturando as obras. Depois entregam as cans- feituras que estão administrando muito maios recur-
truções à população como se fossem perfeitas e sos repassados pela SUDAM. É preciso que se apu-
tudo de primeira. rem essas irregularidades.

Isto se verifica muito na construção de estra- Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
das e pontes que são de péssima qualidade, custam to seja divulgado no programa A Voz do Brasil e
um absurdo e não duram o mínimo suficiente para nos demais meios de comunicação desta Cas~.

que possam dar ao Erário tempo para respirar. É um A SRA. JOANA DARC (BlocolPT - MG. Sem
dinheiro jogado fora, pois, passados alguns anos da revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
inauguração, começam as licitações para recuperar dos, em primeiro lugar, quero parabenizar a Folha
as obras. Isto quando as empreiteiras não enrolaram de S. Paulo pelo seu quinto caderno chamado Agro-
.na entrega das obras no prazo determinado. folha, do dia de ontem, dedicado ao uso indiscrimi-



No momento fazemos esse alerta e no futuro
encaminharemos a esta Casa um projeto de lei que
proíba o uso do Baysiston em nosso País. Estamos
sendo pressionados por todos os pequenos produ
tores e agricultores daquela região, que estão sendo
diretamente afetados pela aplicação deste produto
altamente prejudicial à saúde, tanto das pessoas
que diretamente lidam com ele como daqueles que
consomem os alimentos por ele contaminados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discuffi..o.) ...., Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados; qüe me perdoe Nelson Rodrigues,
mas nem toda unanimidade é burra. Aí está Francis~

co Buarque de Holanda para comprovar que as una
nimidades podem ser iluminadas.

Francisco, o nosso Chico, o Chico de todos· os
brasileiros, já alcançou, em pleno vigor da vida, uma

_consagração que muito poucos conseguem.
O pcipel do Poeta· Chico como herói do povo

brasileiro só teria paralelo na nossa história se Cas
tro Alves, no século passado, não tivesse sido rou-
bado tão cedo pela morte. .

Chico é um astro acima dos estrelismos. Carre
ga a fama com a simplicidade e a nobreza de um
porta-bandeira.

Não venho tec~r 10aS gratuitas a Chico Buar
que. Nada pode ser mais expressivo do que o canto
que o povo brasileiro entoou para ele.

Venho registrar, com satisfaçã~, Sras. e Srs.
Deputados, que este ídolo, este herói, esta unanimi
dade é, antes e acima de tudo, um cidadão, um cida
dão integral, um homem que exercita a cidadania na
plenitude, com toda a intensidade.

Filho de um escritor cuja obra historiográfica é
fundamental para explicar as raízes do Brasil, ele
mesmo intérprete como poucos do espírito do nosso
povo, avô de um neto que é a síntese de nossa gen
te, Chico Buarque simboliza e engrandece o Brasil.
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nado dos agrotóxicos no Brasil. A matéria é muito na lavoura. E o que acontece? Quando o Baysiston
.boa e expõe parte da situação hoje enfrentada pe- é utilizado nas plantações, ninguém pode passar
los lavradores do nosso País. perto dela pelo período de noventa dias, pois caso

Dentre os dados levantados pelo citado jomal, contrário será contaminado. Ele inclusive mata a fau-
destaco os que se referem aos insetos que ganham na e a flora.
maior resistência com a utilização de agrotóxicos. Digo mais: uma criança de três anos de idade

A resistência é um dos quatro principais proble- ingeriu a água de uma mina perto de uma lavoura
mas ambientais do mundo, segundo o Programa das pulverizada com Baysiston e foi contaminada. É um
Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 1965, ha- prodl:lÍo maligno que, segundo informações, se apli-
via 182 espécies de insetos resistentes aos pestici- cado por três vezes em uma lavoura esta se viciará
das e hoje já são mais de quinhentos. e nada mais produzirá se não for aplicado o Baysis-

Outro dado importante da OMS é a intoxicação tono
que afeta 3 milhões por ano, por pesticidas agrope-
cuários. Deste total, 220 mil pessoas morrem e 750
mil pessoas adquirem doenças crônicas.

Só nos Estados Unidos, para se ter uma idéia,
Sr. Presidente, 70 milhões de pássaros morrem por
ano, devido à aplicação de pesticidas.

O arsenal existente hoje no Brasil registra o nú
mero de 1 mil e 437 marcas de agrotóxicos, segl;tndo
o Ministério da Agricultura.

Tenho em mãos uma comunicação enviada ao
Comandante da Polícia Militar de Manhumirim, Mi-
nas Gerais, de autoria de uma enfermeira, que diz:

Venho por meio de~ta .encaminhar a
relação -nominal de pacientes atendidos por.
intoxicação por agrotóxico, acompanhada de
diagnóstico definitivo dos médicos. Esclare
ço que a primeira relação encaminhada foi
retirada do livro de registro de intoxicação
por agrotóxico onde consta as primeiras in
formações fornecidas pelos pacientes e-
acompanhantes no ato do atendimento am
bulatorial. Segue, portanto, em anexo o
diagnóstico definitivo dos pacientes após in
ternação.

Aproveito a oportunidade para informar
mais duas internações por intoxicação.

Também está anexada a essa comunicação
uma relação de vinte pessoas, sendo que uma fale
ceu por intoxicação dos agrotóxicos usados na re
gião de Manhumirim, Muria~ e todas aquelas regiões
onde os pesticidas são aplicados nos cafezais.

Sr. Presidente, há um produto que era classifi
cado como de alta periculosidade enquadrado na ta
bela n..!l 1, e que hoje - não sei por que motivo - foi
incluído na tabela n.Jl 3. Refiro-me ao Baysiston in
tensamente usado nas lavouras cafeeiras daquela
região. Os aplicadores desses produtos chegam
com uma verdadeira parafemália, com carro de som
e mulheres desfilando em cima do palanque, para
mostrar que a mercadoria é ótima e pode ser usada
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Este é um País cujo povo precisa, sim, de he- Sr. Presidente, quero apenas alertar os cole·'
róis. gas Deputados para a gravidade desse projeto e

Oxalá todos os povos pudessem ter como he- para a sua importância. Não sejamos irresponsáveis
róis poetas-cidadãos, a exemplo de Chico Buarque de aprovar um projeto com tamanha repercussão
de Holanda. para a sociedade brasileira. É o alerta que faço aos

nobres colegas.
Evoé, Chico! Evoé, Mangueira! Evoé, Brasil! O SR. CONFOCIO MOURA (Bloco/PMDB _
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) lo Sr. Presiden-

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. te, Srm e Srs. Deputados, tem havido várias publica-
e Srs. Deputados, está na pauta da Casa um projeto ções pela imprensa da cidade de Ariquemes, no Es-
do Senador José Serra sobre o TPR - Título de Par- tado de Rondônia, e pelos maiores jornais do Esta-
ticipação em Receita de Serviço Público. Este foi do, de numerosos acidentes, principalmente no tre-
muito pouco discutido, aliás não houve discussão cho da BR-364, que liga Fazenda Nova Vida à cida-
mas, sim, o seu encerramento por um processo re- de de Porto Velho. Neste intervalo de aproximada-
gimental rápido. Exceto este Deputado, ninguém se mente 240 quilômetros, o nível de conservação do
inscreveu para discutir este projeto, apesar de não asfalto está crítico, com muitos buracos, sendo que
ter havido discussão. neste período do ano está pior devido ao fato de es-

O projeto teve' origem nas salas do BNDES, tarem todos cheios de água, dificultando o reconhe-
responsável pela concessão da Light e da CERJ no cimento pelos motoristas.
Rio ,de Janeiro, que deveria ter um pouco de pudor . Nas acrobacias dos caminhões, para"'fugirem
ao 'novamente querer tomar parte do processo de da buraqueira e constantes desvios, é lógico que o
concessão de serviço público. A experiência negati- motorista perca o controle do carro, o que ocasiona
va de um contrato que foi orientado pelo referido deslizamentos, colisões e choques com outros car-
banco está trazendo conseqüências desastrósas ros, vindo a ocasionar prejuízos de ordem material e
para o povo carioca. Os técnicos do BNDES no mí- de vidas humanas.
nimo deveriam ser mais prudentes ao se envolve- A restauração da BR-364 foi um sucesso no
rem em concessão de serviço público. trecho rondoniense, de Vilhena a Nova Vida, mas o

Qual seria a lógica do projeto? Primeiramente, restante tem padecido de uma burocracia humilhan-
do ponto de vista mais global, ele fere o princípio da te entre o DNER e os representantés do Banco Mun-
concessão do serviço público. Esta se faz quando o dial, uma vez que os recursos para a sua execução
poder concedente, a União, transfere, para uma em- são originários de recursos extemos e há mais de
presa ou um grupo de empresas por meio de Iicita- um ano não se consegue nem elaborar o edital para
ção, a organização de um serviço por conta e risco. a licitação deste trecho da BR-364.
O que os nobres rapazes do BNDES querem é aca- Tenho acompanhado, Sr. Presidente, o anda-
bar com o risco de uma concessão, transferindo o mento deste processo de melhorias da única estrada
ônus financeiro de uma relação entre a concessioná- pavimentada administrada pelo Governo Federal,
ria e os seus financiadores para a concessão em si. que liga dois Estados da Federação - Acre e Rondô-

Sr. Presidente, o princípio básico da conces- nia. Todos sabemos que o frete é caro e frete caro
são é o de que o poder concedente tem de agir aumenta o custo das mercadorias e reduz, portanto,
como fiscal, como defensor do interesse nacional e a competitividade dos produtos acreanos e rondo-
do usuário nacional. Ele não pode se envolver na ati- nienses, principalmente, os agrícolas.
vidade fim do concessionário. Para agir como fiscal Tenho ouvido falar, e muito, pOr parte dos agri-
e para ter independência nas decisões em favor do cultores, que não compensa plantar arroz e milho
consumidor e do interesse nacional, ele não pode em Rondônia, porque sai mais caro do que se com-
participar do processo fim da concessão. prar o arroz e o milho que vem de fora. Isto decorre

O que este projeto faz é inverter esses princí- da baixa produtividade devido à falta de insumos na
pios. Além de outros pontos que envolvem interes- região e outros fatores, dentre eles, também, o preço
ses menores, há uma grande renúncia fiscal, com a do frete na época da colheita.
desoneração dos ganhos de capital do pagamento A estrada boa, com certeza, baixará o preço do
de impostos e, no art. 15, a obrigação de o poder frete e conseqüentemente o custo dos produtos
concedente assumir o ônus, caso fracasse a nego- transportáveis por rodovias e Rondônia precisa dis·
ciação entre o financiador e a concessionária. to, uma vez que a região está incluída dentre as me



Um suicídio coletivo. Este é o trágico
destino do PFL, caso faça. corpo mole em
relação à candidatura do ex-Prefeito do Re
cife a Governador de Pernambuco, no de
correr da campanha eleitoral.

Que possuí-los sem os merecer.
(Estância XCIII, Nono Canto, Os Lusía

das)
Vamos ao tetra!

Sr. Presidente, peço a V.Exa que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz

{.?o Brasil /e nos demais órgãos de comunicação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.

Na declaração feita pelo Deputado José Jorge,
Presidente do Diretório Nacional do PFL, em tom
contundente, ele vê a possiqilidade de corpo mole
como um suicídio político.

Sr. Presidente, o Governado Miguel Arraes é
um ser de exceção, um fenômeno singular e raro no
mistério da criação. S.Exa é uma pessoa polivalente
e íntegra, total e única, cujos traços marcantes cami
nham paralelos, cada um com sua grandeza plena e
múltipla. Hoje, no esplendor dos seus 80 anos, inver
gável como um verdadeiro jequitibá, o Governador
Miguel Arraes conserva o verdor e a vitalidade de
seus 8 anos, quando despontava como verdadeiro lí
der no âmbito de sua família.

o· Governador Dr. Miguel Arraes, como pou
cos, poderá voltar o seu olhar para a estrada retilí
nea de sua trajetória, que já vai ficando para trás, e
ver que sempre combateu o bom combate.

Mas, $abendo que S.Ei! é daqueles que, por
sua legitimidade, sempre poderá repetir Camões
para si e para os seus, lembremos o grande poeta:

Melhor é merecer sem os ter
\'
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tas do Presidente Fernando Henrique Cardoso, Bra- O Dr. Adilson Gomes, Chefe da Assessoria do
sil em Ação, nas quais se inserem as melhorias nas Governador de Pernambuco, afirma que algumas
condições de transporte, rodovias e hidrovias, a viagens terão caráter administrativo e outras, caráter
questão energética e das telecomunicações. O Esta- político. Da programação administrativa constam vi-
do é agrícola por excelência, é a sua vocação e sem sitas a obras, inaugurações e lançamentos de pro-
a infra-estrutura de apoio necessária não compensa gramas desenvolvidos pelas diversas secretarias do
produzir. Estado. Já os eventos políticos devem englobar no-

Estou preocupado, Srs. parlamentares, com a vas adesões à candidatura do Governador' Dr. Mi-
situação da BR-364, no trecho apontado acima, uma guel Arraes, filiações ao PSB, além de encontros
vez que a partir de abril inicia-se o transporte de soja com correligionários e representantes de partidos
que será colhida em Mato Grosso, Goiás e Rondônia aliados.
e que será escoada para exportação, via o Porto de Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, recente-
Porto Velho, logicamente passando pela BR-364. É mente o ilustre e zeloso Deputado José Jorge disse
urn grande movimento de carretas e caminhões. ao Diário de Pernambuco:
Com a estrada nestas condições, já presumo o nível
de prejuízos para os proprietários, como pneus es
tourados, molas e outras peças, além dos acidentes
que serão provocados pela péssimas condições da
rodovia.

Desta forma, encerro as minhas palavras, soli
citando aos Ministério dos Transportes e ao DNER
que seja inserida na lista de suas prioridades a res
tauração da BR-364. Já há um ano vem-se marcan
do para o próximo mês, para o próximo mês e para o
próximo mês e este mês não chega nunca.

Era o que tinha c dizer.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PEI Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, visitar todos os Municípios de Pernam
buco nos próximos três meses é a meta estabeleci
da pelo Governador Miguel Arraes. Trata-se de um
claro indício de que S.Ei! é realmente candidato a
Governador.

Ontem, dia 3 de março, S.Ei! iniciou peregri
nação pelo Agreste Meridional, visitando Garanhuns
e Brejão. Entrega Carta de Anuência para 125 bene
ficiários dos recursos do PROCERA, no valor de
R$660.000,OO. Local: povoado da Fazenda Vista
Alegre, no Município de Brejão. Depois, segue para
assinar convênio p.n~~e o Governo do Estado e 67
Prefeituras Municipais, para a construção de 1.491
cisternas nas escolas rurais. Local: sede da CO
DEAM - Comissão de Desenvolvimento.. do Agreste
Meridional, na cidade de Garanhuns. l:m seguida,
faz entrega de 1.238 títulos de posse de terrà, do lo
teamento Novo Heliópolis, no Bairro de Heliópolis.
Local: CAIC, ainda em Garanhuns.

Sr. Presidente, a idéia defendiai:t pelo PSB é
que o Governador Dr. Miguel Arraes viaje para o in
terior urna vez por semana, iniciando sua programa
ção pelo Agreste e Sertão e terminando na Região
Metropolitana do Recife.
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O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia Srs. Ministros Antonio Kandir, do Planejamento, e
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Pedro Malan, da Fazenda, visando à liberação dos
'Deputados, ao' que parece, o Município de Macaé, recursos que já foram delineados e que são neces-
somente consta das preocupações das autoridades sários ao Município de Macaé. Por igual, solicita o
do Estado e da União quando querem explorar as Prefeito que a Secretaria Extraordinária de Políticas
potencialidades e as riquezas nele existentes, sobre- Regionais se pronuncie e favoreça o Município a
tudo o petróleo que ali se explora e que constitui cer- partir de tudo quando foi visto pelo Sr. Fernando Ca-
ca de 70% da capacidade brasileira de extração da- tão. Estarei acompanhando o Prefeito Sylvio Lopes
quele produto. nessas suas andanças e quero ser testemunha das

Há vinte dias o Município de Macaé foi assola- reações das autoridades federais contactadas, espe-
do por terrível catástrofe. Fortes chúvas caíram' na rarido delas que atendam, de imediato, aos reclamos
região, enchendo OS rios que transbordaram e inun- e às necessidades do povo de Macaé, vítima de
daram vastas áreas, deixando ao desabrigo mais de uma catástrofe que, até o momento, não sensibilizou
15 mil pessoas e ocasionando prejuízos nas zonas os que, no Governo do Estado e no Governo Fede-
rural e urbana, ocasionando a destruição de estra- ral, podem resolver esta situação.
das e pontes, derrubando casas e trazendo o deses- Era o que tinha a dizer.
pero às camadas mais humildes da população. O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB - CE.

O Prefeito Municipal de Macaé, SyMo Lopes, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
levou ao Município o Sr. Governador do Estado, Sras. e Srs. Deputados, entrego hoje, à Comissão
Marcello Alencar, bem como o Secretá:tia-Extraordi- de Fiscalização Financeira 'e'Oontrole, desta Casa,
nário de Políticas Regionais do Govemo Federal, Sr. meu relatório sobre as denúncias divulgadas na im-
Fernando Catão, que sobrevoaram de helicóptero as prensa sobre o envolvimento e responsabilidades
regiões macaenses atingidas pela catástrofe, oportu- compartilhadas de instituições financeiras oficiais,
nidade em que prometeram recursos do Estado e da órgãos e autoridades da Administração Pública, em
União para atendimento e solução dos problemas transações com a Construtora Encol S/A. O momen-
detectados. Ocorre, Sr. Presidente, que encerrada to é oportuno. O caso do desabamento do edifício
aquela visita, nada de prático foi feito em favor da Pálace 11 no Rio de Janeiro, construído pela Sersan,
população de Macaé. Nenhum recurso emergencial é correlato com a falência da Encol. Ambas as em-
foi liberado, quer pelo Estado, quer pela União, nem presas destruíram vidas. No desabamento, oito pes-
mesmo para atender aos setores da responsabilida- soas morreram e centenas estão desabrigadas; na
de e da jurisdição daqueles governos, como a re- falência da Encol, a morte é a da esperança de qua-
construção de trechos de rodovias estaduais e fede- se 50 mil mutuários que viram o sonho da casa pró-
rais, com suas respectivas obras de arte. pria descer pelo ralo junto às economias de uma

Na BR-101, de jurisdição federal, houve o rom- vida. Em ambos os casos, vimos perplexos o Banco
pimento de uma ponte que permanece destruída do Brasil envolvido com empréstimos que nunca fo-
com o tráfego local interrompido. Nas rodovias esta- ram pagos e, pior, na Sersan, a renegociação da dí-
duais 162 e 168 situações análogas subsistem. Oa- vida foi feita em outubro do ano passado com a ofer-
nais e diques permanecem sob a iminência de rom- ta de um shopping center como garantia, cuja obra
pimento. Áreas urbanas, de topografia irregular e de está parada desde 1993, com problemas na Justiça
grande densidade populacional, estão sujeitas a e não tem nem mesmo registro no Orea-DF. Quanto
desmoronamento e, na área rural, com grande con- à Encol, assunto que examinei detidamente, novo
centração de moradores às margens dos rios inun- empréstimo foi autorizado com a empresa já inadim-
dados, ocorre perigo de erosão que, se evidente, al- plente.
cançará mais de 100k de toda a população macaense. A desestruturação dà Encol teve início em

Estranha-se que este quadro de riscos, perigos 1994, tomando-se inadimplente junto ao sistema
e desalentos não motive a sensibilidade das autori- bancário em 1995. A inadimplência bancária é um
dades do Estado e da União, mesmo vindo o Prefei- dos indicadores mais veementes de crise financeira
to Sylvio Lopes à Brasília, onde tem percorrido gabi- de qualquer empresa.
netes e corredores de palácios e ministérios em bus- As dificuldades financeiras advindas de caótica
ca de soluções urgentes para problemas inadiáveis. administração implicaram em toda a seqüência de

Um dos objetivos do Prefeito SyIvio lopes, inadimplências junto ao setor público, aos bancos,
nesta sua presença em Brasília, é sensibilizar os aos mutuários e aos funcionários, até que a empresa
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se tomasse virtualmente falida. Hoje, a Encol apre- sustentada por um documento, do qual um dia a Na-
senta 710 empreendimentos, sendo que 41 não fo- ção virá a ter conhecimento. Na falta de informações
ram iniciados e, dos restantes, cerca de 565 teriam técnicas sobre o quadro financeiro e as correspon-
mais de 50% de suas obras executadas. Mas os dentes perspectivas, como no caso em discussão, é
problemas administrativos impedem que se conheça difícil conceber- em que elementos tal documento te-
quais plantas poderiam ser diretamente financiadas ria se baseado. Essa atitude não é uma boa prática
aos mutuários. Foram adotadas medidas emergen- bancária.
ciais para prevenir o agravamento do quadro empre- Apesar do deferimento da Iirn,inar concedido
sarial, mas não há um quadro contábil formado da pelo Supremo Tribunal Federal, em 19 de junho de
empresa e pairam muitas discordâncias entre os téc- 1996, relativa à Ação Direta de Inconstitucionalidade
nicos contratados e a admiflistração da ENCOL. Os referente ao art. 7° da Medida Provisória n.° 1.490,
resultados técnicos, ainda que provisórios, informa- de 7 de junho de 1996, que trata do impedimento da
ram que o patrimônio líquido, ao final de 1996, seria realização de operações de crédito que envolvam re-
da ordem de R$ 900 milhões negativos, ao que se cursos públicos para empresas registradas no Ca-
deve adicionar um prejuízo, previsto para 1997, de din, por mais de trinta di~s, os bancos oficiais estão
R$ 400 milhões. Trata-se, portanto, de um passivo a obrigados, por força do art. 6° da referida medida
descoberto de R$ 1,3 bilhão, neste ano. provisória e suas sucedâneas, a fazer a consulta ao

Para agravar, existem informações, muitas de- referido cadastro.
las pela imprensa e outras fomecidas pelo ex-inter- Trata-se, portanto, não de uma transgressão

'ventor, Sr. Jorge Washington de· Queiroz, em au~ legal, mas de um descumpri~nto às determinações
diência pública, nesta Casa, em 10 de setembro de da política oficial do Govemo Federal, com base,
1997, sobre a existência de graves ilícitos a envolver pode-se entender, em um documento elaborado sem
desvios de recursos que, conforme a imprensa, po- as mínimas informações técnicas necessárias.
dem ter chegado a R$ 1,5 bilhão, caracterizando cri- Pode-se concluir que essa medida correspon-
rnes de evasão de divisas, distribuição ilegal de lu- dente à desesperada tentativa de acobertar os crédi-
cros e crimes contra a Fazenda nacional. tos inadimplentes anteriormente concedidos, para

Desde 1995, como mencionado, a empresa salvar, menos que as finanças dos bancos, as car-
tem apresentado sinais de inadimplências perante reiras dos funcionários respectivamente envolvidos.
tanto aos credores como aos mutuários. Não obs- Prática contrária foi adotada pelo Banespa, que pro-
tante, o setor público permaneceu inerte, apesar da visionou os créditos inadimplentes contra o patrimô-
existência de aparato legal que lhe permite a inter~ nio do banco e ajuizou as ações competentes.
venção administrativa (Lei n..2 8.078), a investigação Os bancos ofiqiais envolvidos, no mínimo, po-
sobre a qualidade das garantias ofertadas pela em- dem ser citados por administração ruinosa. No máxi-
presa, por meio de um escrutínio, e reordenamento mo, e infelizmente, pairam dúvidas sobre a lisura de
de suas obrigações, para salvaguardar a empresa e certos funcionários do Banco do Brasil que, segundo
os direitos dos contratos (Decreto-Lei n2 2.188). denúncias da imprensa, teriam sido pessoalmente
Nesse sentido, houve a omissão do Poder Público favorecidos, inclusive com cargos executivos na EN-
que, de forma preventiva, evitaria a acumulação de COL. O conjunto das irregularidades, junto ao setor
inadimplências e de prejuízos generalizados. público, é completado. pelas denúncias sobre a con-

Nada obstante, as instituições oficiais de crédi- cessão à ENCOL de certidões negativas de débito,
to - mormente o Banco do Brasil e a Caixa Econômi- relativos às dívidas jlJnto ao INSS e ao Fisco.
ca Federal - resolveram, em 1997, com a participa- A questão da Encol toma-se um complexo de
ção de outros 34 bancos credores, acreditar na ca- dificuldades. Trata-se, claramente, de um problema
pacidade de soerguimento da empresa, sem qual- econômico-financeiro, além de um problema de gra-
quer informação contábil consistente, até porque ine- ves dimensões sociais. Envolve perdas patrimoniais
xistiam, e concedl;lram-Ihe crédito adicional de R$ de milhares de famífias, a quebra da credibilidade do
2,7 milhões. No depoimento do Sr. Edson Soares segmento da construção civil, setor responsável pela
Ferreira, Diretor do Banco do Brasil para Crédito Ge- geração de milhares de empregos e, precipuamente,
ral e Recuperação de Crédito, na Comissão de Fis- catalisador das poupanças familiares. As famílias,
calização Financeira desta Câmara, no dia 10 de se- quando poupam, o fazem não para montar empre-
tembro do ano passado, sustenta que os bancos re- sas ou investir em bolsas de valores, mas para a
solveram correr o risco, em nome de uma crença, aquisição da casa própria. Sem a referência de cre-



05274 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

dibilidade para esse setor da construção, sofrem as hoje é declarar minha total solidariedade ao Presi-
cadernetas de poupança e a poupança nacional, dente do Tribunal Regional do Trabalho da ~ Re-
oriunda das famílias, uma vez que essas se vêm es- gião de Pernambuco, Francisco Solano de Godoy
timuladas a substituir a poupança convencional pelo Magalhães que assumiu seu cargo deCidido a garan-
consumo de duráveis. Está em jogo, portanto, um tir que funcionários de carreira ocupem funções de
problema político que extrapola o sofrimento das 42 ponte no Tribunal e a exonerar os que não são con-
mil famílias de mutuários e dos 9 mil funcionários da cursados maS, sim, apadrinhados por figuras impor-
Encol. O problemá político é de ordem nacional, tantes no Estado, dentro e fora do Tribunal.
como no caso da Sersan, e esta Casa não pode e As posturas assumidas pelo novo Presidente ti-
não deve se omitir. veram e têm '0 apoio de magistrados, advogados e

Estabelecidos o contexto e os motivos para a funcionários de carreira do TRT. Mas, quando dedi-
atuação da Câmara dos 'Deputados, cabe voltar a cou-se a moralizar o Tribunal e acabar com o nepo-
atenção para o principal objeto da discussão: A atua- tismo e o jogo de .interesses, o Dr. Solano Magalhã-
ção do setor público. es feriu muitos interesses. Tanto que foi afastado de

Por que o Poder Público não agiu aos primei- seu cargo, no último dia 19, sob a torpe alegação de
ros sinais de irregularidade, uma vez que dispõe de que é doente demais para exercer sua função.
instrumentos legais para tanto? Há indícios de falhas O que tenho a dizer, Sr. Presidente, é que as
sistêmicas na atuação fiscalizadora e controladora atitudes do Presidente do TRT pernambucano deve-
do Estado, fatos que não podem seguir sem explica- riam servir corno exemplo para o País, que usual-
ção, sob o risco de tomar nula qualquer'tentativa de mente protege parentes e amigos<rdo poder e deixa
reordenamento da credibilidade no setor e de elidir a no mais completo abandono milhares de servidores
legitimidade das ações que venham a resgatar os públicos que ao longo do Governo FHC, de urna
prejuízos causados à milhares de famílias, de clien- hora para outra se. viram responsabilizados por to-
tes e funcionários da ENCOL. É necessário, simulta- das as mazelas do País, do déficit público ao de-
neamente às soluções, identificar e cobrar responsa- semprego, da falência da Previdência à estrutura ar-
bilidades, sob o risco de se converter o esforço des- caica do Estado. A tentativa de afastar o combativo
ta Câmara de Deputados em mais um casuísmo in- juiz de seus objetivos aparentemente não surtiu os
conseqüente. Meu voto no relatório enviado à Co- resultados esperados e, felizmente, foi detida a tem-
missão de Fiscalização Financeira e Controle é que po pelo Corregedor-Geral do Tribunal Superior do
se estabeleça uma subcomissão especial, com pra- Trabalho, Ministro Almir Pazzianotto.
zo de dois meses para apresentar suas conclusões Acertadamente, o Ministro pazzianotto conce-
a respeito das investigações, com o suporte técnico deu liminar favorável à permanênéia do Presidente
de funcionários do Ministério da Justiça, do Tribunal no cargo, por considerar que o Dr. Solano Magalhã-
de Contas da União, das Diretorias de Fiscalização es não teve oportunidade de se defender e que a
Bancária e da Área Externa do Banco Central, da destituição "teria resultado em inaceitável violência
Receita Federal, do Ministério da Previdência So:ial contra o juiz regularmente eleito e empossado na
e da Procuradoria Geral da República. presidência, ainda que este se encontre enfermo e

Tenho certeza de que o caso Sersan merecerá submetido a tratamento médico (sic)".
desta Casa um tratamento adequado. Mas também Mas o risco de golpe ainda existe. Ainda que
espero uma ação do Governo. Os bancos oficiais, ao tenha sido reconduzido ao cargo, o Dr. Solano Ma-
concederem crédito adicional ou renegociarem dívi- galhães ainda depende de uma decisão final do ple-
das dessas empresas, não só desrespeitaram a polí- no do Tribunal $uperior do Trabalho aqui em Brasí-
tica oficial de austeridade fiscal, como atribuíram às lia. Enquanto isso, os apadrinhados e protegidos,
empresas citadas, perante à sociedade, uma credibi- agora desempregados, certamente se mobilizarão
Iidade que de fato não mereciam. Agora os olhos da para garantir súa permanência em cargos que não
sociedade voltam-se para o Congresso Nacional. lhes pertencem por direito.
Que cada um dos poderes constituídos laça a sua Venho a esta tribuna para dizer que meu Esta-
parte. do, Pernambuco, se orgulha de homens como o Dr.

Era o que tinha a dizer. Solano Magalhães e para defender, incondicional-
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. mente, sua permanência no cargo e sua luta por de-

Pronuncia o seguinte discurso.)· - Sr. Presidente, cência.
Sras. e· Srs. Deputados, meu objetivo nesta tribuna Era o que tinha a dizer.



Os assassinos de crianças indefesas
(abortistas) estão cada vez mais em pânico.
Além de não conseguirem aprovar no Con
gresso Nacional o aborto, ainda perdem to
das as batalhas de opinião pública. Estavam
radiosos de felicidade com o caso da meni
na de 11 anos, vítima de estupro, que iria
abortar no dia 17.

Entretanto, para tristeza deles, tiveram
que amargar mais essa decepção, pois os
pais da menina decidiram não mais realizar
o aborto, mesmo com a insensata autoriza
ção judicial. Aliás, causa perplexidade um
juiz não conhecer a diferença entre "permitir
o aborto" e "não punir", conforme consta do
Código Penal.

Sobretudo aJora, véspera de Natal,
como podem pensar em aborto? Quero dar
os parabéns às campanhas "O Amanhã de
Nossos Filhos" e "Vinde Nossa Senhora de
Fátima, não tardeis!", ambas da TFP, pelas
incansáveis iniciativas contra o bárbaro cri
me de aborto e o imoral "casamento" de ho
mossexuais.

A segunda matéria, retirada do Jornal de Bra
sília do dia 19 de dezembro de 1997, é intitulada: "O
grito silencioso". Trata-se de um documentário sobre
um nascituro no momento de ser abortado, registra
do pelos modernos aparelhos de ultra-sonografia e
transformado em filme, que acabou convencendo os
pais da menina de 11 anos, objeto de estardalhaço
na imprensa nacional, a desistirem de submetê-Ia ao
crime de matar o fruto de suas entranhas, nas vésperas
do Natal.

Segundo o Jornal de Brasília, o filme de auto
ria do médico americano, Dr. Bernard Nathanson,
responsável, segundo suas próprias palavras no "
Encontro para as Famílias, Rio de Janeiro. em outu
bro passado, "pela morte de mais 70 mil nascituros,
sendo um deles o seu próprio filho", foi suficiente
para que os pais desistissem do aborto.
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O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia Na fita, um feto de 13 semanas tem o crânio
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. esmagado 'por uma espátula e o resto do corpo su-
Deputados, li e separei, para dar conhecimento a gado por uma cânula. Em uma das cenas, fica claro
esta Casa Legislativa hoje, duas matérias extraídas o momento em que o nascituro, percebendo a ação
dos principais jornais de Brasília. da cânula, abre a boca, em um "grito" silencioso.

Na primeira delas, com o título "Aborto", o jor- Faço um apeló mais uma vez ao Sr. Presidente
nal Correio Braziliense do último dia 19 de dezem- e aos meus pares no sentido de que reflitam seria-
bro estampou carta do advogado Frederico Abran- mente sobre tema tão grave e jamais dêem seu voto
ches, na seção "Carta dos Leitores", nos termos a um projeto de lei tão injusto quanto atentatório à
abaixo: vida, que, nas palavras de meu colega Deputado

Gerson Peres, para a ciência constitui um mistério e
para os homens de fé, um dom de Deus!

Tenho dito.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, voltamos, na tarde de hoje, a tra
tar de um assunto que há muito vem martirizando
um importante segmento de nossa economia agrícola.

Refiro-me à situação dos produtores de leite de
nosso País, notadamente "de Santa Catarina e mais
precisamente da região sul do meu Estado, que se
encontram em situação de desespero devido à falta
de competitividade que os mesmos têm para fazer
frente aos produtos lácteos importados, que vêm in
vadindo nosso País através das fronteiras do Mercosul.

O ano de 1997 foi o mais difícil para o produtor
de leite do País, tendo o setor experimentando redu
ções de preços acima de 25%, sendo que em alguns
Estados esta redução chegou a 50%, tudo isso cau
sado pelo excesso de oferta de produtos lácteos no
Brasil e devido à concorrência das importações, que
chegaram a 1,93 bilhões de litros de leite, em valo
res de 457 milhões de dólares.

A grande instabilidade de preços na atividade
produtiva leiteira e a abertura de nosso mercado aos
produtos estrangeiros foram, sem dúvida, os gran
des responsáveis pela situação em que hoje se en
contra o setor, principalmente porque muitos empre
sários rurais deixaram e deixarão de investir na pe
cuária de leite devido à insegurança que ronda a ati
vidade.

Assim, deixamos, mai!3 uma vez, um alerta ao
Governo brasileiro, notadamente aós responsáveis
pelo setor agrícola, de que a proteção ao mercado
doméstico contra as importações predatórias e uma
maior estabilidade nos preços do leite são os ingre
dientes básicos para que o País mantenha o ritmo
de produção e possa abastecer nosso mercado in
terno, mantendo assim o nível de emprego na agri
cultura,

Outras medidas que poderão amenizar a situa
ção dos produtores nacionais passa pela fixação de
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preços para aplicação da valoração aduaneira nas Desde outubro passado, no entanto,
importações de produtos lácteos; a indicação de ar- vem perdendo velocidade em razão de vá-
mazéns alfandegários privados para a inspeção das rios cenários adversos. O faturamento in-
mercadorias importadas; a deflagração de uma gran- dustrial de 1997, US$11,6 bilhões, que está
de campanha, que envolva o Governo Federal, des- sendo divulgado pela Suframa, é 12% me-
tinada a incentivar o consumo doméstico de leite e nor que o do ano anterior, inferior ao de
derivados; a criação de linhas de crédito para inves- 1995 e cerca de 77% do que' poderia ter al-
timentos, principalmente para máquinas e equipa- cançado. Fatores desfavoráveis, que se
mentos, em condições compatíveis com os retornos aglutinaram em negativa sinergia, vão desde
da atividade leiteira e, por último, a elevação da Tari- as providências para tentar evitar que a crise
fa Externa Comum dos lácteos para 23%, com o ob- asiática atingisse o Brasil - elevação das ta-
jetivo de desestimular a intemalização de produtos xas de juros e edição do pacote fiscal em
lácteos, inclusive por meio de operações de triangu- novembro último, ocasionando brusca que-
lação via Mercosul. da na demanda de bens duráveis, entre os

Bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quais se insere a maioria dos produtos fabri-
aí está uma fórmula para a redenção de nossos pro- cados na ZFM até a crise institucional resul-
dutores de leite, e cabe salientar que estas são me- tante da decisão do Governo Federal de re-
didas que há muito vêm sendo reclamadas pelo se- formular o próprio modelo, alterando os cri-
tor, através de sua representação maior que é a térios para aprovação de projetos e os in-
Confederação Nacion.al·da Agricultura. centivos originalmente estabelecidos.

Era o que tinha a dizer. Agravando o clima local para atração
O SR. JOSÉ MELO (PFL - AM. Pronuncia o de novos investimentos, a guerra fiscal entre

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- os Estados tem se acirrado ultimamente,
putados, ocupo nesta tarde a tribuna desta Casa como se pode depreender do competente
para descrever o Editorial "Momento de Apreensão", trabalho de alguns Estados nordestinos, es-
do jornal A Crítica, do meu Estado, o Amazonas, pecialmente a Bahia, de cooptar empresas
datado do dia 28 de fevereiro último, em que se co- já instaladas na Zona Franca de Manaus.
memora o 31 2 aniversário da Zona Franca de Ma- .0 momento é de apr~ensão. Talvez o
naus. mais grave em toda a existêilciá da ZFM. E

É o seguinte o Editorial: o pior é que poucos percebem seus possí-
Instituída em 28 de fevereiro de 1967, veis desdobramentos, tendo em vista a im-

a Zona Franca de Manaus (ZFM) completa portância desse motor de crescimento para
hoje 31 anos na formatação delineada no a Amazônia e, em particular, para o Amazo-
Decreto-Lei 288. Apesar dos sobressaltos, nas. Os acontecimentos não se estão de-
conseguiu imprimir bem sucedida trajetória senrolando em sentido favorável. Ao invés
que a colocou como modelo ímpar de cres- de festejos e comemorações, é tempo de re-
cimento econômico na experiência brasileira flexão para evitar o auto-engano e com-
de planejamento regional. preender realisticamente o período adverso

Ao longo desses anos, construiu em que a Zona Franca de Manaus está atraves-
Manaus - onde se concentram 60% da po- sando, de modo a permitir que as melhores
pulação estadual - um gigantesco gerador soluções sejam encontradas. Nas palavras
de emprego, renda e tributos, representado do economista-filósofo Eduardo Giannetti,
pela atividade de algumas centenas de em- autor de notável livro recém-publicado sobre
presas industriais incentivadas, com poten- o auto engano: ·0 pior cego é o que está
cial de faturamento da ordem de US$15 bi- certo e convicto de que vê. Além de não ver,
Ihões anuais, responsável, direta ou indireta- ele vê o que não existe; além de não saber,
mente, pela totalidade dos empregos exis- está crente que sabe.
tentes na cidade. Maior do que o produto in- Antes de concluir esse meu pronunciamento,
terno bruto de alguns países sul-america- Sr. Presidente, Sras, e Srs, Deputados, quero infor-
nos, essa vultuosa quantia eqüivale a cerca mar a esta Casa que o Conselho de Administração
de 10% da indústria mundial de micropro- da Suframa aprovou, em reunião no dia 20 último,
cessadores (chips) eletrônicos. realizada em Boa Vista, Roraima, 29 projetos de am-
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pliação, diversificação e atualização industrial com ção da emenda da reeleição. É o mesmo recurso uti-
investimentos fixos da ordem de 207 milhões de dó- Iizado para aprovar as reformas administrativas, pre-
lares, que, em média, vão gerar perto de 3 mil novos videnciária e, mais recentemente, para influenciar o
empregos diretos na Zona Franca de Manaus e 4 mil PMDB a votar pela adesão ao Governo na sua con-
empregos indiretos. venção nacional, como bem demonstra matéria da

Sr. Presidente, ao concluir este meu pronuncia- Folha de S.Paulo de hoje, 4 de março, que denun-
mento, solicito, que seja divulgado no programa. A Voz cia o valor cobrado pela bancada peemedebista de
do Brull e publicado no jomal Hoje na Câmara. Santa Catarina.

Era o que Unhamos'a dizer._ Para garantir resultados favoráveis, o Palácio
,- ", '-:0 SR.: VANIQ' DOS SANTOS (BlocolPT - SC. do Planalto e seus baluartes ministeriais não hesi-

Pronuncia o seguintà 'discurso.) - Sr. Presidente, tam em manipular politicamente as verbas do orça-
,Sras.e Srs. Deputados; a Mesa da Câmara dos De- mento, em distribuir cargos, em chantagear a mídia
putados agiu' prontamente no caso do Deputado com às verbas oficiais de 500 milhões de reais e uti-
Sérgio Naya (PPBJMG), encaminham~o solicitação Iizar as empresas públicas, como Banco do Brasil e
de cassação de seu mandato à Comissão de Consti- CEF, para sanar "dificuldades pessoais" de Parla-
tuição e Justiça e de Redação em face da falta de mentares. Sérgio Naya proliferam, neste pântano de
decoro parlamentar. barganha e tráfico de influência.

Há uma suposta unanimidade dentro do Con- Esta é a mentalidade tacanha do Presidente da
gresso Nacional, na imprensa e na opinião pública República, que faz propaganda de um governo de
de quEi"'~putadoNaya merece ser extirpado da Brimeiro Mundo, e, nas internas, trafica a corrupção
vida política por representar a "banda podre" dos ne- de princípios e a barganha política mais primitiva.
g6cios públicos, composta daqueles que corrom- Não haverá efetiva democracia enquanto não
pem, subornam, barganham, traficam influência, houver uma transformação substantiva neste cenário
prestígio e mantêm sua flagrante criminalidade na político do País.
mais absoluta impunidade. Por isso, impõe-se a toda cidadania uma refle-

Esta Casa deve prolongar este cCJTlpromisso xão crítica sobre a atual composição do Congresso
com a moralidade e realizar alterações substanciais Nacional. Não são todos os Deputados que são cor-
na atual disposição da imunidade parlamentar, tais ruptos, preguiçosos, que alugam mandatos ou ven-
como cancelar a exigência de autorização legislativa dem seu voto. Vários Parlamentares honram sua
para processos criminais. E mais, deve aprovar o representação popular e procuram legislar, atuar e
Código de Ética, que tramita lentamente há um bom fiscalizar em sintonia com as necessidade da maio-
tempo, e revisar todos os pedidos de cassação que ria da população.
por beneplácito político e corporativismo legislativo , Se há Deputados e governantes que devam
foram escusamente engavetados. ser cassados por falta de decoro e improbidade, pre-

Entretanto, o que queremos destacar em nosso cisamos, na mesma mão, valorizar a política como
pronunciamento é o fato de que <> Sr. Naya é repre- espaço de participação popular.
sentante fiel da política parlamentar desenvolvida Para qüt:: isso se efetive é urgente uma reforma
pelo Presidente FHC. Para tanto, já foi até inventada poiíii~ ~~e, através do financiamento público, elimi-
uma nova expressão: "contabilidade política"," ou- - -- ne a força corrosiva do poder econômico nos pleitos
seja, o Palácio do Planalto utiliza a prática usual de eleitorais, que aprove o voto facultativo, corrija as
contabilizar seus apoios, de diagnosticar individual- distorções da representação dos Estados no Parla-
mente o comportamento dos Parlamentares e não mento e imp~a o uso eleitoreiro da máquina admi-
hesita, como está abastadamente documentado pela nistrativa.
imprensa, em subornar, convencer e comprar votos Só estas reformas podem garantir a lisura dos
necessários para atingir seus objetivos de desmon- pleitos eleitorais e fortalecer as prerrogativas políti-
tSlr n ~Atrirnõnio público do País, privatizar ativos e cas do Parlamento como espaço democrático.
atacar direitos dos trabalhadores e dos mais humil- As eleições de outubro, mesmo viciada pelo
des. casuísmo da reeleição do Presidente e Governado-

Não foi outra prática que silenciou a corrupção res, precisam ser valorizadas como um momento
no Caso Sivam, que impediu a instalação das CPI particular em que- a cidadania fará um juízo inde-
df!lS empreiteiras, do Sistema Financeiro Nacional e pendente e crítico sobre como anda a vida política
sobre a compra de votos e que garantiu a aprova-' do País.
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Um bom voto.é um bom começo p~ra a mu- ex-moradores do edifício implodido, bem como as
dança. demais taxas municipais e estaduais, sejam anistia-

o O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFl - das, porque achamos que não tem sentido a cobran-
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ça de impostos sobre um imóvel que já não existe.
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a Tribuna da . Esta tragédia fez aflorar uma série de fatos que
Câmara dos Deputados para registrar com profundo certamente nos devem orientar para que o serviço
pesar o falecimento do Desembargador Manoel Tai- público seja mais cauteloso. É desagradável consta-
gy de Queiroz Filho, 71 anos, ocorrido na última tar que uma instituição da credibilidade do Banco do
quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 1998, no meu Es- Brasil tenha concordado em renegociar dívidas de
tado, a Paraíba, vítima de parada cardíaca. uma construtora com o perfil da Sersan. Por que

O Desembargador Taigy de Queiroz Filho era fazê-lo se, meses atrás, o próprio Banco do Brasil já
natural de Taperoá, Paraíba, tendo ingressado na havia decidido executar a dívida? A mesma falta de
magistratura como Juiz de Brejo do Cruz, Paraíba, e cuidado acometeu a Prefeitura do Rio de Janeiro. Se
depois foi removido para Soledade e Princesa Isa- o Palace 11 não dispunha de "habite-se", por que não
bel, Paraíba. Por ato de 03 de fevereiro de 1967, foi impedir que continuassem a viver ali? Não foi a pró-
nomeado, aos 41 anos de idade, para o cargo de pria Prefeitura que, anos atrás, interditou a obra?
Desembargador do Tribunal de Justiça, por ele pre- Em poucos dias, os jomais descobriram que a
sidido no período de 1972 a 1973. Também foi Pre- Sersan e seu proprietário estão citados em 908 pro-
sidente do Tribunal Regional Eleitoral, em 1967 e cessos e encontram-se inadimplentes com a Admi-
1968. Fez o curso de Doutorado em Direito pela Uni- nistração Pública há quatro anos por não honrarem'
versidade Federal de Pernambuco e era titulado em dívidas com a Fazenda Nacional e com o INSS. Esta
Geografia pela Faculdade de Filosofia da Paraíba. empresa consta até mesmo do Cadastro de Inadim-

Também Professor de Direito Penal, Dr. Ma- plentes do Governo por não ter quitado dívidas co-
noel Taigy Filho era um sereno magistrado, simples, bradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
educado e atencioso. Dedicou a maior parte de sua nal. O mínimo que se pode dizer, diante disso, é que
vida ao estudo do Direito e a sua aplicação como nossas instituições devem rever imediatamente seus
Juiz, empenhando-se também em transmitir seus co- critérios de concessão de créditos e de vigilância so-
nhecimentos jurídicos e suas experiências aos inú- bre empreendimentos por elas autorizados.
meros discípulos que passaram por sua cátedra na É hora de considerar a elaboração de portaria
Faculdade de Direito da Universidade Federal da ou lei que proíba devedores inadimplentes de órgãos
Paraíba. públicos de obter novos financiamentos de quais-

Casado com Francisca Medeiros de Queiroz quer instituições do Governo. É algo que já existe
Mello, deixou órfãos quatro filhos, a quem peço se- mas que não foi cumprido neste caso. Só assim evi-
jam transmitidos os pêsames desta Casa. taremos a suspeita de que acordos de bastidores ou

O SR. MARCIO fORTES (PSDB - RJ. Pro- jogos de influência pos:sam favorecer a quem dispõe
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. de acesso ao poder ou de mandato popular.
e Srs. Deputados, a tragédia da última semana na Finalmente, reitero aqui a proposta que apre-
Barra da Tijuca, que terminou com a implosão do sentei recentemente: a de que a Caixa Econômica
prédio construído pela Sersan, mobilizou 8 atenção Federal, que tem como uma de suas mais nobres
de todos. Isso não aconteceu por acaso. funções conceder financiamentos aos que desejam

O que mais choca nestaJragédia é ver que os adquirir a casa própria, destine aos moradores do
direitos mais elementares do cidadão foram desres- Palace 11 linha de crédito imediata para que possam
peitados pelos que mais deveriam zelar por sua pre- dispor, afinal, de um lugar seguro para morar. E
servação, em especial um representante Jo Parla- mais: minha sugestão é d~ que isso ocorra a partir
mento, que obteve uma das maiores votações por de um plano condomínio,' pelo qual os moradores
seu Estado nas últimas eleições. O episódio revela possam construir um novo edifício no mesmo lugar
que ainda estamos longe de contar com mecanis- do anterior. É algo inteiramente viável e de custo
mos rígidos e eficazes de controle dos direitos do nada elevado. Sabemos que processos judiciais se
consumidor. arrastam por muito tempo no Brasil. Até lá, muitos

Antes de analisar este quadro dramático, gos- não teriam como sonhar de novo com a casa pró-
taria de lançar um veemente apelo à Prefeitura do pria. E os moradores do prédio implodido da Barra
Rio de Janeiro no sentido de que a taxa do IPTU dos da Tijuca não merecem sofrer mais do que já sofre-
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ram nos últimos dias ao perder tudo o que construí· Por isso é que hoje a Funai atua de forma pio-
ram em anos de trabalho. neira em várias frentes: mantém convênio com o Ins-

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs, Deputados, (INCRA), objetivando agiliz~r o reassentamento de
meu pronunciamento diz respeito a uma solicitação ocupantes não índios de terras demarcadas; firmou
à Mesa da Câmara para dar prosseguimento a um 'protocolo de intenções com o Comando Militar da
pedido de urgência, feita por mim antes do intervalo Amazônia para viabilizar a fiscalização das terras in-
na Legislatura, em relação à Lei dos Remédios Ge· dígenas da região; lançou o projeto ,Aldeia Solidária
néricos. na Escola Municipal de Tangatuí-Marangatu, na Re-

Sabe muito bem V.Exao quanto os remédios ti. serva Ind~g,ena de D~urados, no Mato Gr?s~o do
veram seus preços 'aumentados, como a população Sul, proplcl~~do a oltocen~os .pequeno~ mdlos o
brasileira está mal servida na área da saúde e como ~cesso a atividades edu~aclonals, cult~r~ls e ~spor-

ela ' tá' po 'b'l't da pn'nc' Im te 'do tlvas. Há que se falar ainda no convemo assinadoas Im SSI II a - Ipa en os I SOS -, U' 'd d E t d I d R' d J .
de adquirir os medicamentos necessários para a ma- com a OIversl a e ~s a ~a o 10 e,"ane~ro
nut ~ d s sa 'de (UERJ), para cooperaçao mutua, o que propiciará In-

ençao a ua u . t • b' f"' I t" d • d -ercam 10 pFO ISSlona e es aglos e pos-gra uaçao.
Solicito a V.E~a q~e providen?ie o mais rápi~o Srs. Deputados, na gestão Sulivan Silvestre, o

possível a concretlzaçao do P?dldo ~e urgê~cla, Govemo Federal vohou-se de maneira especial para
aprov~do nesta Casa, para a dlscussao da Lei de os assuntos indígenas. O Senhor Presidente da Re-
Genéncos. pública assinou deCretos homologando a demarca-

A SRA. NAIR XAVIER LOBO,(BlocoIPMDB -ção de 22 reservas indígenas, perfazendo um total
GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden- de 8 milhões e 400 mil hectares, fato que veio bene-
te, Sras. e Srs. Deputados, terra, saúde e educação. ficiar quinze mil índios.
Eis o tripé em que se firma a vigorosa administração Seguindo a mesma trilha de notícias alvissarei-
do Sr. Sulivan Silvestre à frente da Fundação Nacio- ras, a recente comemoração dos trinta anos da Fu-
nal do fndia (FUNAI). Empossado em 21 de agosto nai não merece reparo. Sob instruções pessoais de
do ano passado, o ilustre Presidente, em seus pri- seu Presidente, realizou-se vasta programação pelo
meiros cem dias de trabalho, contabilizou audiências País com o objetivo de expor o trabalho, a realidade
concedidas a mais de oitocentos índios, trezentas e a riqueza das comunidades indígenas brasileiras.
reuniões realizadas com as lideranças, visitas a oito Por tudo isso - e por muitas outras realizações
Administrações Regionais da FUNAI, além do esta- que, aqui relatadas, tornariam esse pronunciamento
belecimento de elogiosa parceria com diversas Pre- muito extenso -, parabenizamos o Dr. Sulivan SiI-
feituras Municipais para a prestação de assistência vestre Oliveira, fazÉmdo votos para que o seu exem-
aos indígenas nas áreas de educação e saúde. pio seja seguido por todos quantos ainda acreditam

Outras medidas também merecem registro, no Brasil.
quais sejam a iniciativa de criação do Conselho Indi- Era o que tinha a dizer,
genista, composto em sua metade por índios, a defi- O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA, Sem
nição dos mecanismos de fiscalização das terras de- revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,.ss e Srs. De-
marcadas, sobretudo nas áreas de fronteira, além da putados, aproveitando o feriado do carnaval, visitei
proposta de modernização da Funai, para torná-Ia ' nove Municípios do oeste do Pará, no Baixo Amazo-
mais ágil e eficiente. nas, ocasião em que testemunhei o abandono da-

Em absoluta sintonia com a realidade sócioe- quela região por parte dos govemantes. Ou se criam
conômica brasileira, especialmente no que toca às políticas alternativas, levand?-se em consideração a
dotações orçamentárias, o Dr. Sulivan Silvestre afir- vocação da região, ou o oeste do Pará ficará sempre
ma que "os recursos são escassos, mas vamos ten- no abandono, sem condição de se desenvolver e re-
tar fazer uma administração eficaz". Tal espírito apu- solver seus graves problemas.
rado, aliado à sua fértil capacidade inventiva, vem Outro assunto, Sr. Presidente.
permitindo que o tratamento dispensado aos índios Corrupção, subornos e falcatruas correm solto
no Brasil seja revisto, ampliado e disseminado de neste Governo. É comum quase diariamente surgi-
forma positiva para a sociedade como um todo. Afi- rem denúncias envolvendo a intocável elite dirigente
na! de contas, não olvidemos que eles fazem parte deste País, que, para defender seus interesses e pri-
de nossas raízes. vilegiar o capital internacional, destrói o patrimônio
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público do povo da forma que melhor convém e dade Federal de Goiás realizaram urna assembléia
mesmo assim posa de defensora dos interesses da na tarde ontem e decidiram decretar estado de gre-
sociedade. ve. Esta mobilização tem como motivo a medida pro-

Temos uma denúncia feita pelo Ministério PÚ- visória baixada pelo presidente Femando Henrique
b1ico Federal, que se refere ao Superintendente do Cardoso, instituindo um Programa de Incentivo à 00-
Ibarna no Pará, Paulo Mayo, como o ·vilão do meio cêncía nas Instituições Federais de Ensino Superior.
ambiente e parceiro das madeireiras na retirada i1e- A decisão de decretar estado de greve, também foi
gal de madeira". ' tomada por professores de outras quatorze Universi-

Pasmem, Srs. Deputados: o órgão público que dades Federais do País.
por princípio é o responsável pela questão am.biental A medida provisória é discricionária. Concede
de nosso País é também um dos grandes responsá- um aumento salarial em forma de Bolsa no valor
veis pela devastação de nossas florestas. de R$ 1.100,00 para os docentes com doutorado,

Na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da R$750 para os mestres e R$400 para os detento-
República, no último dia 4 de fevereiro, o Sr. Paulo res de especialização. A Bolsa tem validade de
Mayo e o funcionário José Ribamar, ambos do Iba- apenas 2 anos e depois disso não é incorporada
ma, são acusados de ·aprovar o projeto de Plano de ao salário.
Manejo Florestal da Fazenda Yucatã, sabidamente Aparentemente é muito positiva essa decisão do
irregular do ponto de vista legal e fatual, assim con- Governo. Mas, na verdade, o que ocorre é que os pro-
tribuindo para a perpetração de fraude que visava fessores encontram-se há mais de 3 anos sem reajus-
furtar bens da União·. te salarial. O DIEESE calcula que-a defasagem salarial

A intenção destes senhores foi claramente a de nesse período já corroeu 48,65% dos salários e Gover-
beneficiar as madeireiras Juary e a 2M, ambas loca- no se nega a fazer essa reposição. Em segundo lugar,
lizadas em São Félix do Xingu, no sul do Pará, de o programa é excludente, deixa de fora 70% dos espe-
propriedade de Moisés Pereira e Antônio Lucena, cialistas, 50% dos mestres e 4()01o dos doutores da
que já haviam sido denunciados por ·furto de madei- UFG. Na realidade beneficiará apenas 38% dos ao-
ra. Uma delas, a Juary, já atuava na retirada ilegal centes da UFG. Os professores graduados, os que tra-
de madeira em áreas indígenas. balham sem regime de-dedicação exclusiva e os apo-

Consta ainda nos registres contábeis das ma- sentados ficam sem qualquer direito.
deireiras a existência de Caixa 2 com pagamentos O Prol. Márcio Florentino, presidente do Asso-
de propinas destinadas para índios, gratificações ciação dos DocEmt~§ _9~_UFG, diz que a proposta do
para policiais e outros possíveis colaboradores. Até Governo em vez de incentivo é um desestímulo pois
mesmo o nome de um juiz constava na relação de o primeiro passo a ser dado deveria ser a reposição
despesas da empresa. salarial. Alerta que os critérios para a escolha dos

Curiosamente, diante de tanta evidência de doutores, mestres e especialistas que terão acesso
que um órgão do Governo facilita para as madeirei- ao beneficio não é claro, ficando por conta dos insti-
ras se apropriarem de forma criminosa dos recursos tutos e universidades, levando confusão e disputas
públicos, a denúncia não foi bem vista pelo Ibama, internas entre docentes, departamentos e reitorias. A
que em vez de contribuir para a apuração e exigir a proposta também tem como objetivo a divisão dos
punição imediata dos envolvidos, segundo o relato profissionais com a mesma titularidade e carga horá-
dos Procuradores, tentou dificultar e até mesmo obs- ria de trabalho em faixas salariais diferentes e a des-
truir o trabalho da polícia. vinculação salarial entre ativos e inativos

Trata-se de mais um exemplo de irresponsabili- O Governo faz um trabalho de rapina nas uni-
dade dos órgãos que aí estão para cuidar de nossos versidades. Corta recursos, sufoca e estrangula fi-
bens. Mostra que a falta de fiscalização do Ibama nanceiramente, proíbe a reposição.de professores e
para o atual processo de devastação da Amazônia funcionários, corta bolsas de pesquisas e agora trata
faz parte de um grande jogo de interesses do Gover- de jogar docente contra docente para facilitar seu
no, que rapidamente vem entregando nossas rique- trabalho de destruição das universidades e sua con-
zas para os vorazes grupos internacionais. seqüente privatização da universidade pública, meta

Era o que tinha a dizer. maior do Governo Fernando Henrique, do Ministro
O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO. Paulo Renato e da políticá neolibera!.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, É necessário desmistificar e desmascarar essa
Sras. e Srs. Deputados, os professo'res da Universi- política. Denunciar o conteúdo discricionário dessa
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MP, exigir a reposição das perdas salariais e esten- Olívio Dutra vem perseguindo, no seu dia-a-dia e
der os benefícios desse Programa ao conjunto da sua militância persistente e corajosa, uma sociedade.
Universidade. Quero manifestar minha irrestrita soli- solidária e participativa que garanta dignidade para to-
dariedade aos professores da Universidade Federal dos os cidadãos. O companheiro Olívio Dutra no go-
de Goiás e do País e apoiar suas lutas e reivindica- vemo do Estado, pelo perfil de construtor partidário e o
ções. histórico nas lutas PQpulares do Estado, simboliza o·

O SR. VALDECI OLIVEIRA (Bloco/PT - RS. anseio de tantos outros companheiros e companheiras
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que empenham suas vidas na busca de um mundo
Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 22 de março melhor. Sua experiência legislativa e admin'istrativa
milhares de filiados ao Partido dos Trabalhadores no não deixa dúvida de que está preparado para buscar
Rio Grande do Sul estarão dando uma lição de cida- realizar as esperanças e os sonhos da ampla maioria
dania quando irão até as urnas, em todas as cida- dos gaúchos que são esquecidos pelas políticas exclu-
des, para escolher qual será o candidato do Partido dentes que o atual governo adota no Estado.
na disputa para o governo do Estado. O embate eleitoral deste ano vai ser uma ótima

Os companheiros e companheiras do PT do oportunidade para que Olívio Dutra cobre todas as
Rio Grande terão um feliz desafio de escolher entre falsas promessas feitas por Britto na campanha de
dois grandes líderes do Partido no Estado. Olívio 1994. Nos debates Britto mentiu para o companheiro
Dutra e Tarso Genro são ex-prefeitos de Porto Ale- Olívio e para toda a sociedade gaúcha quando em-
gre que nos orgulham pelo desempenho que tiveram penhou sua palavra que não venderia a CRT e a
a frente de nossas administrações, pelo perfil'e pelo . CEEE e está vendendo; quando disse que valoriza-
caráter que já demonstraram em suas trajetórias ria o servidor público, mas não reajustou os salários,
dentro do Partido e nas suas atuações na socieda- nem criou programas de aperfeiçoamento; quando
de. prometeu que seria um Estado para todos, mas faz

Os petistas gaúchos não estarão apenas esco- um Estado que beneficia poucos. Olívio vai mostrar
Ihendo esta ou aquela pessoa, mas o representante que na prática o governo Britto revelou ser um servi-
de todas as forças do movimento popular e demo- çal da RBS e dos grandes grupos multinacionais.
crático que vai liderar a união de todos os trabalha- Como cidadão, o companheiro vai poder olhar nos
dores para o embate direto com os defensores do olhos do senhor Antônio Britto e cobrar dele todas as
neoliberalismo que estão destruindo o Estado com mentiras que enganaram o povo gaúcho.
as políticas do governo Britto. Sr. Presidente, s,.as e Srs. parlamentares, o PT

Sr. Presidente, temos um grande respeito pelo no governo do estado do Rio Grande do Sul repre-
companheiro Tarso Genro mas queremos elencar, senta um projeto coletivo que vai colocar a máquina
através deste pronunciamento, diversos aspectos pública do Estado a serviço do interesse público e
que consideramos importantes e que, no nosso pon- não vai ser submisso dos interesses das oligarquias
to de vista, credenciam o companheiro Olívio Dutra e das multinacionais.
para conjugar todas as forças, para lutar e vencer a Diferentemente das .políticas entreguistas do
eleição no dia 4 de outubro, com coragem para mu- Governo FHC e Britto que estão doando o patrimô-
dar. nio público e acabando com a previdência e as ga-

Olívio Dutra, natural de Bossoroca é bancário rantias do serviço público, nossa luta será para reali-
aposentado do Banco do Estado do Rio Grande do zar as reformas que realmente interessam ao con-
Sul e começou sua luta na formação do Sindicato junto da sociedade e que garantem um projeto auto-
dos Bancários em Porto Alegre. Em 1980 participou sustentado: reforma agrária, reforma urbana, refor-
da fundação do Partido dos Trabalhadores que tra- ma do Estado para recuperar a capacidade de inves-
çou um novo horizonte para todos os brasileiros his- timento, principalmente na questão da geração de
toricamente explorados e excluídos. Em 1986 foi empregos, da saúde e da educação. Para isso o pri-
eleito Deputado Constituinte e em 1988 assumiu a meiro passo do nosso govemo precisa ser a revisão
Prefeitura de Porto Alegre onde, em conjunto com das privatizações com uma profunda auditoria que
toda a vibrante militância da capital gaúcha, pode revele a farra que os mandaletes do sistema finan-
mostrar para o Brasil que o PT faz bem, que o PT ceiro estão realizando em nosso Estado entregando
administra invertendo as prioridades da política tradi- a CRT, a CEFE e nossas rodovias.
cional saúde, educação e voz ativa para todos atra- A seriedade de nossas administrações mostra
vés do Orçamento Participativo. que a máquina pública precisa funcionar com efi-
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ciência e transparência. No govemo do PT, a partir O artigo do jornalista Celestino toca na vergo-
de janeiro de 1999, a GM, a Ford e todas as grandes nha que cada vez mais é compartilhada por parcelas
multinacionais não vão receber subsídios do povo da sociedade baiana, que se insurgem contra o
gaúcho. O governo dos trabalhadores vai se empe- apartheid soteropolitano onde milhares de "sem
nhar para que os agricultores familiares, as micro e nada", de rostos negros de homens e mulheres viti-
pequenas empresas e principalmente as agroindús- mados pela exclusão, pelo desemprego, sobrevivem
trias tenham financiamento com juros subsidiados como reféns do lixo da cidade, e são cada vez mais
para que possam desenvolver suas atividades. sitiados inclusive especialmente expulsos pelo go-

Sr. Presidente, s(ls e Srs. Parlamentares, o vemo do estado, em nome de uma reforma, onde os
governo democrático e popular vai enfrentar a onda moradores são completamente desconsiderados.
neoliberal mostrando um projeto alternativo que rea- Com muita pertinência, o referido jornalista
firma nossos sonhos de igualdade e solidariedade apresentou dados sobre o índice de desemprego,
que vencem todas as barreiras da globalização e do que atingiu 20% da PEA e que segundo o Dieese,
egoísmo. Queremos mostrar que a economia não 85% desse contingente é constituído por negros e
deve estar a serviço do lucro a qualquer preço e dos jovens. Além dos dados citados, valeu ressaltar al-
interesses mesquinhos dos donos do capital. Busca- guns outros. O desemprego em Salvador há vários
mos e construímos aos poucos a sociedade sem ex- anos vem sendo um dos mais altos do País, em
piorados, nem exploradores. Nossos ideais socialis- 1997, por exemplo, a taxa média nas RMS foi de
tas não se deixam abater pela empáfia dos governos 7,72% em 1997, maior que São Paulo que ficou com
de Femando Henrique e Britto e dos monopólios de 6,59%.
comunicação que procuram nos transmitir verdades Fui, também, um observador atento do desen-
que são mentira. O projeto político democrático e po- rolar do camaval, e cheguei a algumas conclusões
pular vai perseguir constantemente a democratiza- preocupantes. Verifica-se um processo de "privatiza-
ção do Estado, levando a participação das massas ção" do camaval, controlado pelos empresários dos
na gestão dos recursos públicos através do Orça- Blocos de Trio e cervejarias, que está transformando
mento Participativo. a maior festa popular num grande negócio, para be-

O Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do nefício de poucos. As medidas adotadas pelo Poder
Sul vai sair unido e forte das prévias do dia 22 de Público municipal, pretendendo regular o comércio
março, cheio de coragem para mudar esta triste rea- informal durante a festa agravaram, ainda mais a ex-
lidade do Estado com a organização dos pequenos. c1usão dos segmentos populares. Além da cobrança

Olívio Dutra pela trajetória histórica dentro dos de taxas abusivas e limitação drástica da quantidade
movimentos populares é o nome preparado e apre- de pessoas "autorizadas" a trabalhar, foi constituído
senta a melhor condição eleitoral para derrotar Britto um verdadeiro exército de fiscais para reprimir e per-
e o poderio do capital financeiro. seguir os que ousavam ganhar algum trocado para

minorar a fome e o desespero. Os jovens vendedo-
Olívio Dutra representa a figura de construção res ambulantes se moviam com suas caixas de iso-

solidária que vai conduzir o governo democrático e por como se estivessem praticando algum ato deli-
popular até o Palácio Piratini e revigorar a cidadania tuoso. A "privatização" atinge, também, a possibilida-
nos pampas gaúcho. de de partic~")ação popular. Os preços proibitivos

Era o que tinha a dizer. praticados pelos blocos de trio, somados ao despre-
O SR. LUiZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Pro- zo demonstrado pelos anunciantes· em relação aos

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. blocos afros, que se encontram ameaçados de extin-
e Srs. Deputados, o artigo "Uma cidade gueto·, pu- ção, transformam o antigo folião num mero observa-
blicado no dia 28 de fevereiro de 1998, no jornal A dor, comprimido e empurrado pelas cordas onipoten-
Tarde, de autoria do jomalista Samuel Celestino, ra- tes que redefinem, na prática, o conceito da rua
titica as evidências da perversidade das relações ra- como espaço público.
ciais estabelecidas na cidade do Salvador, e que no Recentemente, realizamos uma viagem à Áfri-
camaval são mais explicitadas, seja pelo lugar reser- ca do Sul, país até 1990 sob o regime do apartheid,
vado à comunidade negra: que ou está segurando e ainda vi com meus próprios olhos as feridas pro-
as cordas dos blocos dos brancos ou desfila nas ma- fundas deixadas pelo racismo. Fiquei impressionado
drugadas nos afoxés e blocos afros, seja pela violên- com a semelhança entre a situação enfrentada pelos
cia policial onde é alvo principal. negros brasileiros, que enfrentam 500 anos de dis-
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Recentes pesquisas informam que a reglao
Metropolitana de Salvador é, dentre as principais do
País, a que concentra o maior percentual de Qesem
pregados. Isso significa, por conseqüência, que, com
aproximadamente 20% da população nessa situa
ção, é de supor que aqui se concentra um largo seg
mento com baixo poder aquisitivo.

Se o bloco da Universidade Federal da Bahia,
o "Folia Universitária" (ver nota de rodapé), fosse
efetivamente um bloco constituído para pesquisar as
manifestações populares no Camaval, como quis im
por o reitor como explicação para o inexplicável, te
ria encontrado material para um trabalho político-so
cial sério sobre o que está a acontecer com a popu
lação da cidade e com a sua principal festa.

Poderia constatar, por exemplo, que Salvador,
sendo uma cidade eminentemente negra, segura
mente a que apresenta maior densidade da raça ne
gra dentre os maiores centros urbanos brasileiros, é,
no entanto, um gueto. Economicamente, os 80% (ou
mais) da população constituídos por negros ou por
pessoas com forte mestiçagem (com maior predomi
nância para a raça negra) ficam, praticamente, à
margem da festa, dela participando apenas quando,
no circuito dos festejos, surge, episodicamente, uma
banda patrocinada pelo governo ou por patrocinado
res particulares. É, aliás, nesses momentos que
acontecem as melhores manifestações populares e
também as manifestações mais criativas.

Fora desses momentos, esparsos, frise-se, obser
va-se um fato que toca na cidadania: como o circuito
carnavalesco é tomado por bandas protegidas fortemen
te por cordas e seguranças, somente os que têm poder
aquisitivo - os brancos ou mestiços de predominância
branca - têmacesso à folia. O grosso da população, ne
gra por excelência, fICa comprimida em espaços fora da
avenida, entre as cordas com os seguranças das ban
das e o que tiver ao lado, normalmente barracas.

Quem observar a festa de cima, de um ângulo
superior, sente um arrepio de vergonha que toca na
alma. Dentro das cordas. os brancos, fora delas, os
negros e mulatos. Num exemplo, se assemelha - e
porque se trata de um corso - algo assim como o en
contro das águas do Solimões com o rio Negro, na for
mação do Amazonas. Por quilômetros e quilômetros
as águas amarelas do Solimôes não se juntam com as
águas escuras do rio Negro, determinando o fenôme
no conhecido como "encontro das águas". A mistura
só se dá muito abaixo do ponto de encontro dos dois rios.

criminação e exclusão. Na África do Sul, os guetos MATÉRIA A QUE SE REFERE O
negros ainda existem, mesmo com as iniciativas do ORADOR:
governo democrático e pluriracial de Nelson Mande- UMA CIDADE GUETO
la, mas é uma herança de uma concepção discrimi
natória de cidade, onde a ocupação do espaço urba
no é construída por meio da violência racial e pelo
deslocamento de grupos étnico-raciais para áreas
sem infra-estrutura.

A referida concepção gerou os bantustões sul
africanos e os bairros separados para negros e bran
cos nos EUA. Em Salvador, particularmente no Cen
tro Histórico, a reforma do Pelourinho está sendo
concebida e executada em sintonia com esta visão
segregacionista, onde a população negra é desloca
da para as periferias sem infra-estrutura, como está
acontecendo atualmente com os moradores do Sal
danha da Gama.

A proposição do nobre jornalista sobre a ne
cessidade de discutirmos sobre essa realidade, que
se agrava pela insensibilidade aa" sociedade e de
seus governantes, está na pauta das noss~s ações
parlamentares e dos movimentos negros da cidade
de Salvador. Em face disso, estaremos realizando
durante os dias 19, 20 e 21 de março do corrente
ano, semana do dia internacional de luta contra o ra
cismo. O 1.2 Tribunal dos Crimes Raciais l1Q Brasil,
por políticas públicas anti-racistas, que será um fó
rum de delineamento do quadro das relações raciais
no Brasil e de proposição de políticas públicas anti
racistas. Entidades como o Olodum, MNU, Niger
Okan e Instituto Steve Biko estão na organização
deste evento.

Compreendemos que no atual estágio a ci
dade de Salvador, está sendo pautada enquanto
um espaço urbano que potencializa a "indústria
cultural e turística". Ocorre, que não poderemos
continuar assistindo que o governo municipal e
do estado excluam os agentes produtores dos
signos da cultura afro-baiana, que a população
negra, dos lucros e demais benefícios do incre
mento do turismo e produção cultural na cidade.
Por isso, a retirada de ambulantes no carnaval,
nas festas populares, a perseguição a camelôs,
feirantes que atuam nas áreas consideradas de
turismo estratégico, irá contribuir para o aumen
to da exclusão. É necessário que cresça o ccn
senso sobre as desigualdades raciais no Brasil e
em Salvador, e neste particular o Jornalista Sa
muel Celestino deu uma grande contribuição
para este debate, visto que o seu artigo foi publi
cado no Jornal de maior circulação do Norte
Nordeste, o jornal A Tarde, de Salvador.



•••

•••

•••

Posse - Nesta segunda-feira, o presidente da
Amab, des. Mário Albiani, empossa no cargo de dire
tor da Escola de Preparação e Aperfeiçoamento da
Magistratura (Epam) o juiz Edimilson Jatahy Fonse
caJr.

A posse de Jatahy Jr. Será às 17 horas, na
sede da Epam, no Jardim Bahiano.

Mandato - Está praticamente certo que o Se
nador Josaphat Marinho deverá disputar (com am
plíssimas chances) uma cadeira na Câmara dos De
putados.

Como se sabe, a única vaga aberta no Senado
deverá ser disputada por Paulo Souto ou Luís
Eduardo Magalhães, se este preferir mesmo ficar em
Brasília.

Invasões - A velha UDR cansada de guerra
ressurgiu ontem, na voz do seu presidente, um certo
Roosevelt Roque Santos, para dizer bobagens. Dis
se que o Presidente Fernando Henrique "alimenta"
as invasões para, depois, dar dinheiro, desapropriar
as fazendas e entregá-Ias aos sem-terra.

Nada mais impróprio. Hoje, com as voltas do
mundo, é o lati-fundiário que até incentiva os sem
terra na invasão para que o governo pague a desa
propriação.

Com a crise do preço das terras e o imposto
progressivo sobre o latifúndio improdutivo, na maio
ria dos casos as invasões caem do céu para os pro
prietários que querem se ver livre das terras.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a verdadeira democracia deve sem
pre se basear na ampla garantia de expressão, prin
cipalmente daqueles que vivem uma realidade afas-

•••
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Não se pretende, nesse comentário, qualquer carentes da sociedade e a oferta de inovações que
participação nos rumos e forma do Carnaval da Ba- permitam ao setor produtivo baiano se tomar mais
hia, Essa é uma questão polêmica. A cada ano se competitivo e encadeado, capacitando-se para ultra-
acentuam as discussões sobre a indústria do Carna- passar o ciclo de acumulação baseado nos bens in-
vai, sobre bandas protegidas por cordas ou sem termediários.
elas, como os blocos de um passado recente. Espero do digno jornalista uma vigilância redo-

Não é isso. A constatação é social e política. brada diante das manobras que estão sendo urdidas
Salvador é um grande gueto negro, constituído maci- para, à margem da lei, perpetuar na Ufba dirigentes
çamente por uma população de baixo poder aquisiti- que estejam mais preocupados em ser simpáticos às
vo que acaba ficando ironicamente à margem dá corporações do que cobrar eficiência da comunidade
festa considerada mais popular. universitária. Os próximos dois meses serão cruciais

Antes, o povo fazia o Carnaval de rua. O seg- para o destino da Ufba. Atenciosamente, Amilcar
mento (branco) de poder aquisitivo maior se confina- Baiardi".
va nos grandes clubes sociais da cidade. Havia duas
festas: as dos brancos nos clubes e a dos negros e
mestiços (essa autêntica) nas ruas. A manifestação
da cultura popular expressa na música e na dança
venceu os bailes dos clubes, determinando a agonia
destes.

Os brancos foram, então para as ruas, dançar
com a música dos negros, com o ritmo criado pela
raça, e acabaram por expulsá-los para muito além
das cordas.

A dominação econômica de uma minoria é algo
que deve ser refletido. E muito bem refletido. Porque
é, sobretudo, perversa.

Ainda a UFBA - Sobre os últimos aconteci
mentos na Universidade Federal da Bahia, envolven
do, entre outras coisas, gastos com um bloco carna
valesco batizado de "pesquisa" "Folia Universitária",
denunciado por A Tarde e, seguidamente, por esta
coluna, recebi vários emaila e faxes. Destaco, entre
muitos, o que se segue: .

"Caro Jornalista; penso representar o pensa
mento de um número significativo de professores da
Ufba que se sentem com a "alma lavada" por tudo o
que foi dito na sua coluna, bem como pelo que es
creveram os jornalistas Cruz Rios e Armando Avena.
Foi impossível evitar o gesto demagógico e populista
com vistas a resultados eleitorais, dentro e fora da
UFBA.

É inacreditável a obstinação daqueles que pen
sam estar "aproximando" a universidade da comuni
dade por meio da folia camavalesca. Na minha ex
periência de pesquisador associado, professor visi
tante etc. em universidades da Europa, nunca ouvi
ou li relatos de que qualquer coisa do gênero tenha
acontecido por lá, desde que a universidade foi cria
da, no século XIII.

Por envolvimento com a comunidade se deve
entender a solução de problemas dos setores mais



UNIMAR

União das Associações d,o Bairro da Maré

Sede Própria: Rl,Ja Tancredo Neves, Quadra 4, BI.
100, Loja 7 CEP 21043-230, CGCIMF 1.990.106lO001
42 - Tal.: 260-8558 e 290-3237 R. 230.

Ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados.

Dr. Michel Temer- Deputado Federal

A UNIMAR - por seu representante legal abai
xo assinado, honrosamente vem a presença de V.
Ex!!, solicitar que seja registrado no plenário da Câ
mara dos Deputados a indignação das comunidades
carentes do Rio de Janeiro, em especial as 15 do
bairro da Maré, em razão do equivocado pronuncia
mento do Deputado Federal Lindbergh Farias (PSTU
- RJ) no dia 17-2-98, durante a Audiência Pública
n.2 001, promovida ~Ia ANEEL, Agência Nacional
de Energia Elétrica, referente à prestação dos servi
ços de energia elétrica pela Light.

Na ocasião o deputado, certamente coberto
pela impunidade, desacatou as entidades repre
sentativas dos morador~s, afirmando que se tratava
de -armação e que iria pedir umá investigação sobre
essa farsa- somente porque a 9pinião daqueles ver
dadeiros representantes, normalmente desassistidos
pelo poder público, estava em desacordo com seu
mesquinho posicionàmento político.

A nossa opinião quanto ao serviço prestado
pela Light após a privatização é honesta, em mo
mento algum negamos ter tido problemas, mas con
tinuamos afirmando que os serviços tem melhorado
substancialmente e estamos disponíveis para recep
cioná-Ios em nossas comunidades para que possam
constatar essas melhorias.
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tada das facilidades econômicas, convivendo num mos da comunidade, com o objetivo de fazer valer
cotidiano de lutas e sacrifícios. sua opinião a qualquer custo.

Cabe a nós, na qualidade de seu representante Ainda que compreend~ndo o comportamento
no Parlamento nacional, garantir ao povo que sua do Deputado Lindberg Farias, certamente desenca-
voz será sempre ouvida e, principalmente, respeita- deado pelo calor do momento e pela intransigente
da. defesa de suas posições ideológicas, considero peri-

Causou-me espécie, portanto, a sentida queixa goso quando um representante do p~vo recusa-se a
que legítimos representantes dos moradores do ouvi-lo, ainda mais utilizando-se de meios truculen-
Complexo da Maré, um dos mais carentes bairros da tos..
cidade do Rio de Janeiro, trouxeram a este Parla- Estou certo, Sr. Presidente, que agora a voz
mentar. dos Moradores do Complexo da Maré será ouvida,

Trata-se de um episódio ocorrido por ocasião se não como reparo, ao menos como salutar incenti-
da Audiência Pública número 001, promovida pela vo à democracia que todos devemos defender.
Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, no dia. Era o que tinha a dizer.
17 de fevereiro próximo passado, quando discutia-se 'CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
a recente crise de abastecimento de energia elétrica DOR:
na cidade do Rio de Janeiro.

Naquele momento em especial, segundo os
moradores do Complexo da Maré, o tema era a im
plicação e culpabilidade das empresas Light e Ce~

nos chamados lIapagões-, que tantos transtornos
têm trazido aos cariocas de vários bairros, debaten
d.o-se os resultados das privatizações daquelas em
presas.

Tencionavam os representantes dos morado
res da Maré tão-somente prestar testemunho público
de urna substancial melhoria nos serviços da Light
por eles verificada após a privatização da empresa.

E, de fato, afirmam os moradores que as 100
mil residências lá instaladas, abrigando uma popula-'
ção de 300 mil pessoas, podem hoje contar com
atendimentos que, até então eram inexistentes ou,
no mínimo, pífios. Hoje, a manutenção da rede públi
ca, os reparos em postes e atendimentos de emer
gência ao consumidor são realizados inclusive à noi
te, coisa que não acontecia até a privatização.

É lamentável, portanto, que justamente um rep
resentante desse mesmo povo, um Deputado Fede
ral do Rio de Janeiro que lá estava, tenha impedido
essa livre manifestação dos moradores do Complexo
da Maré.

Em carta enviada ao Exmo. Sr. Presidente Mi
chel Temer, a qual tive a honra de ser incumbido
portador, a UNIMAR - União das Associações do
Bairro da Maré - aC?usa o Deputado Lindberg Farias
de cercear o nato direito daqueles moradores de tes
temunharem a favor da Light.

Na missiva, que agora passo à Mesa diretora
da Casa para que conste dos Anais, os moradores
do Complexo da Maré relatam atitudes claramente
truculentas do citado Parlamentar que, aos gritos,
haveria desacatado e ofendido representantes legíti-
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O referido deputado em final do mandato certa- outro manifestando o seu desconforto por estas de-
mente não conhece uma comunidade como a nossa, clarações.
com aproximadamente 100 mil residências, 300 mil Afinal, o aumento dos juros não salvaria o
habitantes e 80 mil votos, carece portanto, de autori- Real, como foi declarado por ocasião da crise de
dade moral para colocar em dúvida a dignidades dos Hong Kong? A votação da Previdência não manteria
representantes populares, humildes, porém com ca- a estabilidade, como foi declarado reiteradamente
pacidade, moral e dignidade para representarem durante a convocação extraordinária? As privatiza0'
suas comunidades. ções não' serviriam para pagar as dívidas públicas,

Comportamento como este, que faremos publi- principalmente a externa, além de servir para de-
car, contribuem decisivamente para desgastar ainda monstrar a superior eficiência da incitava privada so-
mais a imagem dos políticos do nosso País junto a bre a gestão pública?
opinião Pública - uma vergonha. Então, por que a realidade é tão teimosa e não

Lembre-se Deputado Lindbergh que o seu pro- obedece às previsões oficiais?
nunciamento foi gravado e pode ser requisitado à Hoje, cada' vez mais, estamos vivendo os sinto-
Aneel e desta forma o senhor não poderá negar mas evidentes de uma grande crise. Crise anuncia-
como fez descaradamente a agressão a um humilde da, prevista e insistentemente negada pelos respon-
trabalhador em episódio recente. sáveis em tomar as providências necessárias para

No aguardo do acolhimento de nossa solicita- atenuá-Ia e evitar que ela desabasse com seu peso
ção esperamos anciosos um desagravo desta hon- total sobre os setores mais desamparados.
rada casa Legislativa, e uma reprimenda ao deputa- Mas não! Ao contrário"de avaliar a realidade
do reincidente. com objetividade e isenção, o Presidente preferiu i1u-

Atenciosamente, dir-se pelos aduladores de plantão e vestir-se com o
Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 1998; ;;.. manto neoliberal tão'em moda ultimamente. A opção .

Amaro Domingues, Presidente. do Governo, como já analisamos anteriormente, foi a
O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronun- de aumentar violentamente os juros, passando a

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e aplicar a maior taxa de juros reais de todo o mundo,
Srs. Deputados, infelizmente vivemos no Brasil uma com o objetivo de atrair o capital especulativo do ex-
triste ficção. O Governo, juntamente com seus convi- terior e assim financiar os déficits de suas contas.
dados ao festim do sucateamento do patrimônio na- O déficit da balança comercial vem crescendo
cional, comemora suas vitórias e prepara-se para ano a ano e, em 1997, superou os 8 bilhões de dóla-
continuar com seu interminável banquete enquanto a res. O déficit nas transações correntes também se-
maioria absoluta da população vive uma realidade gue uma trajetória ascendente e; nos últimos doze
de pesadelo. meses, chegou a quase 34 bilhões de dólares.

Podemos até dar o benefício da dÚ\fida e acre- Recentemente a imprensa divulgou os dados
ditar na honestidade delirante de FHC ao pintar o proporcionados pelo Banco Central, sobre o Balanço
quadro maravilhoso de nossa aquarela. Seguramen- de Pagamentos do País. O resultado, em síntese, foi
te ele não necessita da saúde pública, não necessita que a entrada de capitais externos ao País foi insufi-
matricular seus filhos em escolas públicas, não apo- ciente para cobrir a saída de recursos, apresentando
sentou com salário mínimo, não vive em encostas um déficit de 7,87 bilhões de dólares.
sob risco de desabamentos, não se locomove em ci- Que significa isto? Qual o impacto destes nú-
dades inundadas, não tem crédito pendente na pra- meros? A macroeconomia do País tem a ver conos-
ça e não está ameaçado de desemprego até 1999. co, cidadãos normais, que vivemos de nossos salá-
Mas duvidamos de que ele não leia jornais, não as- rios ou minguadas aposentadorias?
sista à televisão e não disponha do mínimo de infor- Tem tudo a ver! O Governo decidiu manter o
mação objetiva para avaliar o precário quadro do rumo de sua política através do aumento dos ju-
País. ros. Com este aumento, foi colocado um brutal

A ficção se manifestou na ameaça feita por vá- freio ao crescimento econômico e gerado um im-
rios Minist..'}s, condicionando a estabilidade do Real pacto recessivo no mercado interno. O crescimen-
aos resultados da votação da reforma da Previdên- to do Produto Interno Bruto em 1997 já havia sido
G!3.. A votação que foi vitoriosa para o Governo, pelo reduzido dos esperados 4% para 3%. Com o au-
menos até agora, e o que temos? Temos um Minis- mento dos juros, a expectativa de crescimento da
tro prometendo juros de 20% ao àno a curto prazo e economia em 1998 foi reduzida para, no máximo,



Muito preocupante as informações publicadas
no informativo elaborado pela Assessoria Parlamen
tar da Confederação Naci<,nal da Agricultura - CNA,
dando conta de que neste ano haverá mais de 100
mil desempregados no campo.

De acordo com dados do Ministério da Agricul
tura, a área plantada reduziu 333 mil hectares, pas
sando de 22,4 milhões para 22,1 milhões de hecta
res para os cinco principais produtos na região Cen
tro-Sul- algodão, arroz, feijão, milho e soja.

Apesar de haver diferenças nitidamente regio
nais e por produto, a área técnica da CNA identifica
a perda de um emprego para cada três hectares de
sativados na área ru~1. Como conseqüência direta,
mais de 100 mil postos de trabalho desaparecerão
no campo, em 1998.

Do Plano Real até agora, já foram desativados
2,4 milhões de hectares,'resultando na perda de 800
mil empregos. Quanto às metas econômicas, haverá
dificuldades geradas pela' significativa perda de ren
da do setor, que já exauriu a maior parte dos diver
sos segmentos da producão primária, com exceção
para o café e soja.

Há no entanto, algumas expectativas favorá
veis para o corrente ano, principalmente com relação
às negociações no âmbito da Organização Mundial
do Comércio - OMC, e da Área de Livre Comércio
das Américas - ALCA, referente a uma maior libera
ção do mercado internacional, com reduções signifi
cativas de subsídios ao setor agrícola, da forma
como são praticados hoje, pelos países desenvolvi
dos.

A CNA vem defendendo junto ao Govemo que,
nos acordos internacionais a serem firmados pelo
Brasil, a agropecuária não seja tratada em separado,

Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 05287

2%, se tudo ocorrer às mil maravilhas. Para comple- no chão. Muito diferente do nosso e do cotidiano das
.tar õ quadro, FHC impõe ao País o seu Plano Real autoridade!3. Agora, nos resta deixar as fantasias de
li, cortando gastos sociais do Orçamento, buscando lado e exigir que o Governo FHC faça o mesmo e
desesperadamente cobrir os rombos provocados assuma a responsabilidade pelos danos irreversíveis
pelo aumento dos juros. Ou seja, o Governo aumen- que ele está infligindo ao Brasil.
tou os juros para os capitais especulativos e cortou O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
verbas de assistência a idosos carentes, salários do Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
funcionalismo, ajustes salariais, auxílio-doença, apo- Sr.as e Srs. Deputados, volto hoje a esta tribuna
sentadoriasetc. para·mais uma vez externar a minha preocupação e

O resultado é o que estamos começando a alertar o Governo Federal sobre os problemas que
presenciar hoje. Apesar de atrair capital especulativo desde há muito tempo vem atingindo a Agricultura
e possibilitar a recuperação das reservas em US$1,1 de nosso País.
bilhão, a quebradeira de empresas se alastra por Há mais de três décadas que o Governo brasi-
todo o País, e o desemprego alcança níveis nunca· leiro não vem dando a merecida atenção que a área
antes vistos em toda a história do Brasil. Isto maS- agrícola necessita, causando, com isto, a degrada-
mo! Nunca houve desemprego igual. Em 1981 atin- ção de um setor importantíssimo de nossa econo-
gimos 7% de desemprego, de acordo com os índi- mia.
ces oficiais. Hoje, seguramente, já ultrapassamos
este nível.

Tão alarmante quanto o desemprego, "que' na
realidade supera em muito os níveis oficiais, é a
quantidade de brasileiros que vivem do mercado in
formai de trabalho. São mais de 40 milhões de pes
soas que, de uma maneira ou outra, estão excluídas
dos pleno~ direitos de cidadão.

Esta grave situação gera uma economia frágil
que a qualquer momento se romperá sob o peso da
inadimplência coletiva.

No mesmo nível de gravidade, colocamos a si
tuação do assalariado em geral. Não nos referimos
àquele que recebe o salário mínimo. Este realiza mi
lagres para sobreviver. Estamos nos referindo aos
homens e mulheres que ainda gozam do privilégio
de contar com um trabalho relativamente seguro e
um salário médio. Este trabalhador, com o aumento
lento, mas constante e permanente dos preços,
combinado com reajuste sempre inferior à inflação 
não estamos considerando maquiagem de índices 
hoje se encontra na obrigação de cortar cada vez
mais o seu consumo, abolindo gastos anteriormente
considerados essenciais. Isto, quando não entra
francamente para o SPC por não poder saldar suas
dívidas crescentes.

A crise financeira global chegou em todo o
mundo. Somente no Brasil, na Ilha da Fantasia, ela
ainda não marcou sua presença. Aqui a festa conti
nua e o banquete das autoridades e dos especula
dores segue animado.

Felizmente tivemos alguns dias de Camaval e
aproveitamos a verdadeira festa popular, recarre
gando nossas baterias para os próximos meses.
Nestes dias vivemos nossa ficção e fantasias de pé
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adotando-se para o setor as mesmas· regras comer- nanceiras públicas, como o Banco do Brasil e a Cai-
ciais estabelecidas para a indústria. xa Econômica Federal. A situação da Encol, por

Outra expectativa do setor para 1998 é a de exemplo, só não se equipara à da construtora Ser-
que a tributação incidente sobre a cesta básica e in- san, porque não houve desabamentos de qualquer
sumos agrícolas seja eliminada, ou pelo menos re- prédio construído por aquela considerada até há
duzida significativamente. A carga tributária sobre os pouco a maior construtora e incorporadora do País.
alimentos é de 34%, sendo o Imposto sobre Circula- Se no aspecto técnico não há semelhança entre as
ção de Mercadorias - ICMS, o tributo de maior peso. duas empresas, nas questões financeira e comer-

Todos sabemos que o nosso Brasil é um país cial, o caso da Encol é considerado igualmente gra-
com vocação agrícola, com terras férteis e com uma ve, porque ela soterrou a poupança e os sonhos de
área de extensão continental. mais de quarenta mil adquirentes da casa própria.

Srs. Deputados, o Governo Federal não pode Também não podemos esquecer, Sr. Presiden-
continuar insensível ao problema da nossa agricultu- te, da tragédia do Shopping de Osasco, ocorrida há
ra, sem uma clara definição de política agrícola, que pouco mais de dois anos por irresponsabilidade, in-
realmente faça reverter este quadro de dificuldades, competência e falta de fiscalização, e que provocou
e que coloque a agricultura no elenco das priorida- igualmente inúmeras mortes e muito prejuízo.
des do Governo. São situações que chocam a opinião pública

Era o que tínhamos a dizer. nacional e estão a exigir urgentes e rigorosas provi-
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. dências de ordem judicial e administrativa.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Em primeiro lugar, impõe-se a ação da Justiça
Sr.as e Srs. Deputados, a tragédia do Edifício Pala- de maneira célere, garantindo evidentemente todos
ce, na Barra da Tijuca, que comove e provoca um os direitos de defesa aos envolvidos, sem permitir as
sentimento de indignação em todo o País, precisa conhecidas manobras que levam a adiamentos de
ser ampla e devidamente analisada sob vários e di- sentenças, conforme vem se tornando rotina no Bra-
ferentes aspectos. sil, quando se trata de julgar casos em que figuram

Vidas humanas ceifadas. PrejufzQ$ econômi. como denunciados pel:ispas de elevada posição no
cos incalculáveis. Um drama que não se restringe às cenário político ou no mundo dos negócios. .
famílias diretamente vitimadas. Há uma sensação de Há que se apurar e punir exemplarmente todos
medo, pânico, insegurança para milhares de famí- os responsáveis do caso Sersan,' tanto civilmente
lias, numa sensação absurda que leva pessoas a quanto pelos possíveis delitos de natureza penal. A
pensarem que o simples fato de morarem em edifí- devida indenização pelas perdas materiais é exigên-
cio impõe riscos de desabamento, de desabrigo e à cia básica, mas obviamente não encerra a necessi-
própria vida. dade da reparação. Exige-se também a responsabili-

Tudo isso, Sr. Presidente, porque a tragédia do dade criminal, seja dos donos e técnicos que realiza-
Edifício Palace não foi conseqüência de nenhuma ram as obras, seja dos que deveriam exercer a sua
violência extrema da natureza, nenhuma catástrofe fiscalização - organismos governamentais ou entida-
climática, mas resultado de muita incompetência, ne- des privadas do setor através da inspeção ao cum-
gligência e irresponsabilidade. primento das respectivas normas técnicas e legais.

Constata-se que uma construtora com grande Entendo ser de pleno interesse do CREA, por
número de empreendimentos em várias capitais bra- exemplo, a fiscalização rigorosa da execução dos
sileiras, na verdade, executava obras desprovidas empreendimentos imobiliários, até como proteção ao
dos padrões operacionais mínimos de segurança, setor, àquela grande maioria de profissionais e em-
sem que nenhum órgão técnico exercesse a fiscali- presas idôneas, que atuam com seriedade e engran-
zação necessária e competente a respeito dos seus decem a área da construção civil em nosso País.
procedimentos. Mais do que isso, desfrutava a em- Mas é fundamental também, Sr. Presidente,
presa de crédito oficial facilitado, a despeito também realizar-se uma reavaliação completa dos critérios
do não recolhimento da contribuição previdenciária e que estão orientando a concessão de empréstimos a
do descumprimento de suas obrigações com o fisco. construtoras, de modo que se preserve acima de

Aliás, não é o primeiro caso recente de cons- tudo o interesse público e social, em vez do privilé-
trutora com práticas inteiramente irregulares privile- gio ao lucro fácil de certas organizações.
giada com empréstimos generosos, renovados su- Quero manifestar nesse instante a minha irres-
cessivamente, graças à tolerância de instituições fi- trita solidariedade a todas as famílias vítimas dos
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edifícios Palace I e 11, do Rio de Janeiro, expressan- Se não, vejamos alguns destes itens:
do-lhes o meu apoio às iniciativas que visam reparar Primeiro: a proibição de transitar boiadas nas
os imensos danos que lhes estão sendo causados. estradas;

Era o que tinha a dizer. Segundo: a proibição de trafegar tratores e co-
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun- Iheitadeiras;

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Terceiro: a proibição de transportar trabalhado-
Srs. Deputados, meu pronunciamento nesta tarde res em carrocerias;
refere-se à real situação da educação no País. Quarto: a necessidade de Carteira Nacional de

·Pesquisa realizada pela Unicamp Habilitação, tipo "C· para tratorista;
mostra que 52% das 45 mil escolas urbanas Quinto: o registro das máquinas.
públicas que oferecem ensino de 10 grau no Essas, Sr.as e Srs. Deputados, são algumas
País não possuem biblioteca, apenas 15,5% das dificuldades causadas pelo código, e que estão
das escolas possuem laboratório e 7,3% atrapalhando a vida do homem do campo.
têm sala para o uso didático de computado- No interior de nosso País, as boiadas vão de
res. O levantamento das características pe- uma fazenda para outra, conduzidas por vaqueiros,
dagógicas mostra também que há um alto ao longo de estradas. Ora, proibir este meio de
percentual de diretores e professores com transporte, seria o mesmo que condenar à morte o
escolaridade superior no 10 grau, respectiva- pequeno e o médio produtor, e encareceria o preço
mente 61,6% e 53,5%. do produto.

Entre os professores, 68,5% dos que O mesmo acontece com a proibição de transi-
estão no Sudeste têm curso superior. No tar tratores, colheitadeiras e outras máquinas agríco-
Sul, o percentual é de 64,2%. A 'porcenta- las nas estradas. Para tanto seria necessário o uso
gem mais baixa está no Norte (23,9%). No de grandes e caros caminhões de carga, imobilizan-
Nordeste, região onde 50% das crianças de do e desestimulando a aquisição daqueles imple-
7 a 14 anos estão fora da escola, apenas mentos agrícolas, por parte de empresários rurais.
29,6% dos professores têm curso superior. Outro item que deve ser revisto é o que proíbe

Em todo o País, Sr. PresidEftlte, ape- o transporte de trabalhadores em carrocerias de ca-
nas 3,1% das escolas urbanas ainda tragi- minhões e de caminhonetes. Na zona rural esse é o
camente operam em quatro ou mais turnos. meio mais prático, mais barato e mais comum de
A região Norte tem 14% de suas escolas deslocamento de trabalhadores. São características
nesta situação. Entre 20 e 30% das escolas e modos de transporte já inseridos nos costumes de
das regiões Sudeste e Sul possuem labora- nossa gente.
tórios, enquanto no Nordeste elas são me- Há que se salientar, que temos as nossas pró-
nos de 3%, e no Norte, apenas 5,5%. A pe- prias características e tradições, e que a realidade
quena escola municipal, localizada nos pe- da zona campeira é bem diferente da zona urbana.
quenos e médios Municípios, está pratica- Há o aspecto econômico e social e a realidade do
mente excluída de recursos como computa- Brasil, como fonte principal de nossas normas jurídi-
ção, vídeo e biblioteca.· (Folha de S.Paulo, cas, e que não podemos deixá-Ias de lado. A reali-
pág. 3.) dade de nosso interior é bem diferente do que al-

Era o que tinha a dizer. guns tecnocratas de gabinete pensam. Em muitos
O SR. DILSO SPERAFICO (PSDB - MS. Pro- lugares deste País não existem linhas de ônibus re-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e guiares. Há casos de doenças, em que há urgente
Srs. Deputados, a vigência do Código de Trânsito necessidade de se levar um enfermo para a cidade,
trouxe uma boa nova ao noticiário, a redução do nú- ou para comprar um bem, ou para vacinar uma
mero de acidentes e de multas em todo território bra- criança, ou muitos outros casos que acontecem dia-
sileiro. Já estava na hora de pararmos com o massa- riamente.
cre nas vias públicas. Para tanto, parece que o pri- Assim, como proibir o transporte em carroce-
meiro passo foi dado com a entrada em vigor deste rias, de pessoas que não têm outro meio de loco-
código. moção, ou que tem pressa de se dirigir a outro lu-

Porém, há urgente necessidade de revermos gar .
alguns artigos, sob pena de inviabilizarmos alguns Outra exigência que merece uma revisão é a
procedimentos, em especial no âmbito rural. da exigência de Carteira Nacional de Habilitação,
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tipq ·C·, para tratoristas, dificultando assim ao ho- A busca incessante da emancipação da mulher
mem do campo o acesso à sua ·carteira". e do fim dos preconceitos e discriminações vem de

o registro de máquinas agrícolas, com placas, séculos, com as peculiaridades de cada época. Em-
licenças, vistorias e outros "meios de controle", por bora tenham conseguido atingir muitos objetivos, es-
cert() vão onerar os já altos custos dos produtores pecialmente no mundo do trabalho, as mulheres ain-
agrícolas, medida essa que nada colabora com o de- da deparam com enormes dificuldades quando se
senvolvimento do meio rural. trata de dividirem tarefas e de constituírem uma in-

O certo é que o Contran, terá que adaptar a re- fra-estrutura mínima que lhes permita alcançar seu
cente lei em vigor, aos usos e costumes, para que desenvolvimento profissional, familiar e afetivo. A cri-
de fato alcancemos a melhor maneira de termos em se econômica, a degradação social e as tensões co-
mãos uma legislação moderna, rígida e voltada aos tidianas transformam a convivência em agressões.
interesses de nossa sociedade, sem colocar em ris- Embora a mulher tenha conquistado importan-
co a vida de cidadãos trabalhadores. tes espaços, ainda existem sérios problemas pela

As pesadas multas, muitas até exageradas, frente, principalmente no tocante à valorização pro-
já são objeto de estudos, uma vez que, em muitos fissional, pois, segundo levantamentos da Fundação
casos, se somadas, são até mais caras que o pre- Seade e do Conselho da Condição Feminina, as mu-
ço do automóvel. O Código de Trânsito veio em Iheres já representam a metade da população eco-
boa hora. A diminuição de infrações está a provar nomicamente ativa em São Paulo, aos exatos
o acerto. Porém, nele está inserido o exagero, 50,2%. A mulher conquista cada vez mais espaços
como os casos citados, e que merece, no mínimo, no mercado de trabalho, mas continua recebendo,
um reexame. em média, salários inferiores aos dos homens. No

A rigidez de nosso código nos leva a fazer re- serviço público, em São Paulo, o número de mulhe-
flexões em torno das penas impostas. Em alguns res com curso superior é maior que o de homens.
casos, o Código de Trânsito é mais rigoroso do No entanto, também nas repartições públicas os sa-
que o próprio Código Penal Brasileiro. Urge por- lários da mulher são inferiores. Segundo o IBGE, a
tanto uma pronta revisão desses pontos, para que mulher ganha, em média, 40% menos queo homem,
uma lei em vigor não traga prejuízos à comunida- exercendo a mesma função ou atividade. No ano
de, nem tampouco aos produtores e trabalhadores passado, a Fundação Seade calculou em R$300,OO
rurais. o salário médio pago à mulher na Grande São Pau-

A esse respeito tenho recebido inúmeras mani- I~, c~n~ra ~$558,OO. g~nho~ pelo ho":,~m. Além das
festações de Sindicatos Rurais de Mato Grosso do d~scrlmlnaçoes prof~sslona~s ~e ~alarlals, a mulher
Sul, preocupados com a atual legislação. Nesse sen- ainda. sofre uma série de vlolenclas, co~ estup~~ e
tido, já enviei ofício ao Senhor Ministro da Justiça, esp~n~mentos. No en.tanto, em cada Cinco f~mlh~s
solicitando providências àquela autoridade, para brasllelra~, uma é chefiada por. mulh?~es. Maior aln-
que, de fato, tenhamos um código de trânsito justo, e da é o numero.de ":,ul~eres cUJo sala~o_se soma ao
de acordo com nossa realidade. do esposo, pai ou Irmao, na composlçao da renda

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB _ SP. familia~•.As mulheres, além de exercerem as mes-
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, ~~s atiVidades, passam a ter as mesmas responsa-
Sr.as e Srs. Deputados, em 8 de março de 1857, em blhd~es d?s home~s qu~n~o ao su~tent~ de suas
Nova Iorque, 129 operárias foram queimadas, dentro famOlas. Nao. podera perSistir essa dlspandad.e, s.?-
de uma fábrica, por entrarem em greve pela diminui- bretudo salanal,. entre ho":,e~s e mulheres, pOIS nao
ção de jornada de trabalho de 14 para 10 horas e se_terá uma SOCiedade m~~s Justa: Se ~etade da su~
contra más condições de trabalho. A partir de então, mao~de-obra rec,eb~ s~larlos mais ~alxos, o c~escl-
esta data é comemorada como o Dia Internacional mento de ~~ pais flcar~ comprometido, as desl~ual-
da Mulher, posteriormente instituída oficialmente dades soclal~ a~~entarao, se as mulheres contlnua-
pela Organização das Nações Unidas _ ONU. En- rem sendo diSCriminadas.
tão, nesta data, comemoram-se as conquistas alcan- Mudanças são necessárias, com esforço coleti-
çadas neste século pela mulher, como direito ao vo do Poder Público e da sociedade, por meio aper-
voto, aumento de sua participação no mercado de feiçoamentos político, econômico, social, cultural e
trabalho, na vida social e na vida política. Mas a data educacional.
lembra, também, as injustiças, violências e discrimi- Nesta data, devemos renovar nosso compro-
nações praticadas contra a mulher. misso com o combate a todas as formas de discrimi-
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nação, injustiças e violências contra as mulheres. ção da página eJe informações da Câmara, a aquisi-
Esta data não deve ser só um dia. Ela tem que ser ção de diversos softwares, o projeto da rede de da-
valorizada todos os dias, em todas as situações, dos corporativa, facilitando o acesso da Câmara dos
pois a mulher é o alicerce da família e da sociedade. Deputados às bases de déj.dos de instituições públi-
Ela é a educadora, a companheira, a amiga e a mãe. cas e privadas, a interligação das redes de trabalho
É por meio dela que se formam os homens do ama- dos gabinetes parlamentares, o Projeto Sinopse, tor-
nhã. nando possível, via Internet, o acompanhamento da

A todas as mulheres comuns, mães, donas-de- tramitação das proposições, com, informações on
casa, comerciantes, empresárias, políticas, todas, line.
sem exceção, às quais esta data é dedicada, com o No âmbito do Centro de Documentação e Infor-
sentimento de orgulho que lhes cabe, parabenizo, mação (CEDI), assinale-se o Cadastro de Legislação
desejando muita sorte, muito amor. Brasileira e o trabalho para a disponibilização, em

Ao finalizar, tomo a liberdade de dedicar a to- formato digital, de artigos de jornais e revistas de re-
das as mulheres as palavras significativas proferidas levante interesse parlamentar.
em entrevista à imprensa de Guarulhos pela minha Ao reconhecer o valor dos esforços empreendi-
querida esposa, a Vereadora Sandra Tadeu: dos pelo Primeiro-Secretf.,~o, o ilustre Deputado Ubi-

Mãe, profissional, esposa e compa- ratan Aguiar, reafirma-se ai confiança no fortaleci-
nheira. Quando Deus criou o mundo, sabia mento crescente do Legislativo, na medida em que
que a mulher erá o único ser capaz de assu- se criam as condições essenciais para que o órgão
mir tantas responsabilidades e, ao'mesmo c~mpra com maior eficiência as suas mals relevan-
tempo, ter muito carinho e amor para dar a tes funções.

todos. Com a instalação da Televisão da Câmara dos
Era o que tinha a dizer. Deputados, ao permitir que a sociedade acompanhe
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o ao vivo os debates e as votações, um importante

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De- passo foi efetuado em favor da crescente divulgação
putados, cumpre-nos enaltecer os resultados positi- dos trabalhos legislativos, contribuindo, assim, para
vos obtidos graças aos esforços envidados pela o efetivo esclarecimento da. opinião pública. O mes-
Mesa Diretora no sentido de propiciar melhores con- mo se pode dizer a respeito da Rádio Câmara dos
dições de trabalho para os Parlamentares e para os Deputados, que também integra a estrutura da As-
servidores da Câmara. No momento em que se f?LZ sessoria de Divulgação e Relações Públicas.
referência à valorização dos serviços prestados pela A Câmara, no intuito de se preparar para o
Câmara dos Deputados, impõe-se prestar o mereci- atendimento de novas exigências, procede a uma
do reconhéCimentotambém ao entusiasmo e ao per- notável evolução de seus serviços. E, nesse proces-
manente .empenho do Deputado Ubiratan Aguiar à so, o Primeiro-Secretário vem, de fato, exercendo
frente da Primeira-Secretaria, concorrendo sobrema- importante papel, ciente do, elevado grau de suas
neira para a concretização dos projetos que objeti- responsabilidades na superintendência dos serviços
vam o fortalecimento e o aperfeiçoamento que todos administrativos da'Câmara, conforme estabelece o
desejamos para a Câmara dos Deputados. art. 19 do Regimento Interno.

Entre os recentes avanços verificados na
Casa, há, portanto, que se mencionar a informatiza- Como um dos resultados da comunhão de es-
ção alcan~da em conformidade com os mais atuais forços da qual participa ativamente o Primeiro-Se-
paradigmas tecnológicos, como resultado da compe- cretáno, pode a Câmara contar atualmente com o
tente ação da Diretoria-Geral e sob a coordenação apoio do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento,
do Centrode Informática (CENIN), colocando à dis- instituído pelo Ato da Mesa n° 69, de 1997, com a
posição de Deputados e servidores um conjunto am- atribuição de planejar, promover, executar e avaliar
pio de recursos· indispensáveis para o melhor de- programas e atividades de recrutamento, seleção,
sempenho de suas funções. atualização, aperfeiçoamento, especialização e de-

Registre-se, em especial, a instalação do se- senvolvimento de recursos humanos.
gundo microcomputador nos gabinetes parfamenta- Em breve, também novos concursos públicos
res, com equipamento multimídia e até placa de tele- serão realizados para suprir a necessidade de pes-
visão para permitir a recepção de imagens dos diver- soai nas áreas de informática, de operação de má-
sos plenários da Casa, o advento da Intemet, a cria- quinas e de ascessoramento superior.



A Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus
foi o primeiro estábelecimento de ensino universitá
rio e médico fundado neste País~ A Faculdade foi
criada pela Carta Régia, assinada pelo Príncipe Dom
João VI, em 18 de fevereiro de 1808, graças aos es
forços do benemérito Dr. José Correia Picanço, Ba
rão de Goyana.

Durante todos esses anos, a Faculdade de Me
dicina passou por vários processos de construção e
reengenharia, alcançando seu maior momento no
instante em que o Prof. Edgard Rêgo dos Santos
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Possui O Deputado Ubiratan Aguiar, sobretudo, ra do mundo e para comemorar a passagem dos
a visão clara e mais ampla da importância de valores dez anos do tombamento de Brasília pela Unesco
que, com efeito, preservam e exaltam o nobre de- como Patrimônio Cultural da Humanidade.
sempenho das funções do Legislativo, inclusive em Deve-se especialmente ao Deputado Ubiratan
seus compromissos inarredáveis com a cultura e a Aguiar o extremo zelo e a celeridade na apreciação
formação da sociedade. de todos os processos sujeitos a seu parecer ou

Permanentemente dedicado às causas da edu- despacho, com o que tem prestado parcela expressi-
cação e da cultura no Brasil, o Deputado Ubiratan va de contribuição para o perfeito funcionamento da
Aguiar reinaugurou, em 1997, o Museu da Câmara Câmara.
dos Deputados, com uma exposição sobre .as Cons- Da sua ~tuação parlamentar, cumpre-nos des-
tituições Brasileiras e a História do Poder Legislativo, tacar a proposta aprovada pela Comissão de Educa-
e promoveu, no dia 24 de setembro do ano passado, ção, Cultura e Desporto, alterando a atual Lei Geral
o lançamento do Repertório Bibliográfico da S()!. Le- de Incentivos à Cultura e garantindo mais recursos
gislatura, o qual cataloga 609 obras de caráter cien- para o Fundo Nacional de Cultura. Igualmente, em-
tífico, técnico e literário de 111 Parlamentares que penhou-se o Deputado Ubiratan Aguiar na linha de
se encontram no exercício do mandato. Na oportuni- frente da luta pela aprovação da Lei de Diretrizes e
dade, foi lançada também a biografia do ex-Presi- Bases da Educação, sendo o seu principal e desta-
dente da Câmara, Deputado Ulysses Guimarães, es- cadíssimo mentor na Câmara dos Deputados. A
crita pelo jornalista Luiz Guttemberg, Diretor da educação brasileira tem essa dívida para com o De-
Rede Bandeirantes. putado Ubiratan Aguiar.

Outra publicação a contar com o apoio decisivo Portanto, reconhecido pela excelência do seu
do Primeiro-Secretário reúne informações sobre as trabalho no Congresso Nacional em benéfico da
atividades de apoio técnico especializado, com- educação e da cultura, o Deputado Ubiratan Aguiar,
preendendo detalhamento das atribuições e breve Primeiro-Secretário da Câmara, foi, com justiça, dis-
histórico da Assessoria Legislativa e da Assessoria tinguido pelo Ministério da Cultura com a Ordem do
de Orçamento e Fiscalização Financeira, juntamente Mérito Cultural.
com as sinopses curriculares dos assessores e as- Ao me associar às sucessivas homenagens e
sistentes que integram 08 quadros de cada uma des- provas de reconhecimento que tem merecido o De-
sas unidades. Esta iniciativa editorial pioneira, cujo putado Ubiratan Aguiar, resta somente reiterar a ad-
lançamento se deu em 16 de outubro de 1997, no miração, o respeito e o devido agradecimento ao Pri-
mesmo exercício em que a Assessoria Legislativa meiro-Secretário por sua determinação, pelo ânimo
comemorou vinte e cinco anos de existência, resulta, sempre firme e vigoroso com que abraça as mais le-
enfim, em um instrumento de grande utilidade para gítimas causas e pela notável contribuição em favor
orientação de todos os usuários dos serviços dás as- do engrandecimento e valorização da Câmara dos
sessorias da Casa. Deputados.

Com a ampla experiência, na política e na ad- O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun-
ministração pública, de quem já ocupou os cargos cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
de Vereador em Fortaleza, Chefe de Gabinete do Srs. Deputados, no dia 18 de fevereiro próximo pas-
Prefeito, Deputado Estadual, Secretário Municipal de sado, comemoraram-se em meu Estado os 190
Administração, Secretário de Educação e Procura- anos de fundação da Faculdad.e de Medicina da Ba-
dor-Geral do Estado do Ceará, o Primeiro-Secretário hia.
soma ~inda a força de seu prestígio a eventos e so
lenidades comemorativas como as que marcaram,
por exemplo, o Dia do Professor e o Dia do Servidor
Público. Com isso, presta ele o tributo de apoio, soli
dariedade e reconhecimento a profissionais realmen
te importantes para o desenvolvimento do País.
Dentro do mesmo espírito, realizou-se em dezembro
do ano passado a ·Semana Oscar Niemeyer e a Ar
quitetura no Final do Milênio·, em homenagem idea
lizada pelo Deputado Ubiratan Aguiar para louvor do
responsável pela criação da mais'modema arquitetu-
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com outros professores da mesma Faculdade e de cial? Alguém desconhece que crianças brasileiras
'outras instituições independentes de nível superior, trabalham,.com a ~esma carga dos adultos, em ca·
como Engenharia, Direito e Filosofia, reulliram·se e naviais, em carvoarias e mesmo nas ruas de nossas
em mutirão fundaram a Universidade Federal da Ba· cidades? Há dúvida de que o salário mínimo no País
hia (UFBA), nos idos de 1946. é insuficiente para a sobrevivência de uma pessoa, e

Sr. Presidente, a UFBA tornou realidade um muito mais de uma família?
sonho de 336 anos da Bahia, projetando·a por mais Em suma: rel~tórios como esse não acrescen·
300. A Universidade continuou o efeito multiplicador tam grande coisa, prinCipalmente pelo modo como
da Faculdade de Medicina, inspirando a origem de são feitos e divulgados. O editorial do jornal O Glo-
uma dezena de instituições pública!') e privadas no bo do último dia 3 de fevereiro, sobre o assunto, usa
Estado da Bahia e 9Xf...,;C.. jo notável influência SOM de uma comparação que, por suaprecisão, tomo em·
bre estabelecimentos Similares do Sul e do Sudeste. prestada: é como se esse relatório fosse urna foto,

A Faculdade de Medicina da UFBA, no alto dos; quando deveria ser um filme. Ou seja: a foto apresenta
seus 190 anos, é uma instituição madura e altamen· apenas urna situação num determinado momento,
te produtiva, estando consciente do papel que a his· sem considerar o antes e o depois desse momento
tória lhe reservou, conciliando respeito à tradição nem os elementos que o causaram. Trata·se, pois, de
com o progresso. um dado totalmente fora de seu contexto.

A Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus A divulgação de dados nessas circunstâncias
completou 190 anos renovando-se. Após 20 anos de peca também por não apresentar sugestões de
quase abandono, passa neste momento por uma como essas adversidades poderiam ser resolvidas
completa reforma de suas instalações, graças à ou, .pelo menos, minoradas, além, é claro, de dar
ação do Senador Antonio Carlos Magalhães,. que realce excessivo apenas às falhas, por demais co-
conseguiu viabilizar os recursos liberados através de nhecidas, e nenhum aos acertos que se vêm obten-
convênio com os Governos Federal e Estadual. do nessas mesmas áreas.

Sr. PresidAnte; Sr.as e Srs. Deputados, congra· Não estou pretendendo que simplesmente se
tulo-me, nestas comemorações pelos 190 anos de varra o lixo para debaixo do tapete, mas, sim, que
fundação daquela instituição de ensino, com profes- aflore a verdade completa, não apenas a meia-ver-
sores, funcionários, comunidade de alunos e todos dade. Se é certo que existe violência policial, tam-
que de alguma maneira contribuíram ou contribuem bém é notório que essa violência vem sendo cada
com a Faculdade de Medicina da Bahia, a pioneira, vez mais reprimida pelos próprios órgãos de segu-
amais tradicional, a de maior passado neste País, rança: afinal, se a iJ11prensa mostrou com estarda·
considerada a "Mãe" da Medicina do Brasil. Ihaço as chacinas da Candelária, de Vigário Geral,

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia de Osasco, de Diadema, também vem divulgando o
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. julgamento e a punição dos envolvidos; se vimos as
Deputados, a recente divulgação do relatório do go- tristes imagens de crianças de pouca idade traba-
vemo americano sobre direitos humanos teve razoá- Ihando pesado no interior, também nos foram mos-
vel repercussão na mídia brasileira, não tanto pelo tradas as campanhas contra essa prática e também
que contém, mas sobretudo pela reação irritada do os dados de que esse trabalho já está praticamente
Presidente da República. Nele, o Brasil está presen- eliminado em várias regiões; se o salário mínimo
te em 33 páginas, com denúncias de violência poli- ainda não é suficiente p~ra a sobrevivência, não pO·
cial, discriminação racial, exploração do trabalho in- demos ignorar o barateamento da cesta básica em
fantil e até crítica ao salário mínimo, que, segundo todo o País.
os americanos, "não é sufiCiente para dar um padrão É claro, essas informações nãp animam muito,
de vida decente ao trabalhador e à sua família". pois os problemas ainda existem, e em grande esca-

Ou seja: para nós, nenhuma novidade. Quem, la. Mas, se eles ainda existem nessa escala, não ha-
por mais ufanista, poderá negar que a polícia no veria nisso um pouco ou muito de culpa justamente
Brasil seja violenta, ou, pelo menos, que aja com por parte daqueles que só se preocupam em divul-
violência em alguns casos? Quem seria tão ingênuo gá-Ios, e nada mais?
em defender ardorosamente a tão decantada harmo- Falando mais claro, cabem as seguintes inda·
nia entre todas as raças que moldaram o nosso povo gações: os Estados Unidos, e os países desenvolvi-
e afirmar que no Brasil não existe nenhum tipo se dos em geral, tão preocupados com a denúncia de
não de discriminação, pelo menos de preconceito ra- violação dos direitos humanos no Brasil - reais, não
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nego -, não estarão contribuindo decisivamente para artigo publicado no Jornal do Commerclo, do Rio
o acirramento desses problemas na medida em que' de Janeiro, em 19 de fevereiro passado, chama-os
impedem o nosso crescimento econômico, por meio de incultos, charlatães, anarquistas, bruxos, esper-
de medidas restritivas aos nossos produtos? O pro- tos, aventureiros.
tecionismo alfandegário que praticam e que repro- Pergunto eu: qual a razão desses ataques? .
vam nos países em desenvolvimento não estará eli- Qual o motivo de tanto ódio e de tanta mesquinha-
minando empregos brasileiros, fazendo com que as ria? Estariam essas atitudes mlacionadas com as
famílias sem perspectiva levem seus filhos para o enormes quantias que a entidade manipula a seu
trabalho antes do tempo? bel-prazer? Sabe-se que o Sistema ·S·, que engloba

É, repito, a foto, que mostra apenas o que se SESC-SENAC, no ano passado, arrecadou alguns
vê na moldura, nada mais. Essa foto não está mos- bilhões de reais.
trando, por exemplo, a queixa que países desenvol- A FESESP, Sr.as. e Srs. Deputados, congrega
vidos, em particular Estados Unidos, Japão e União nove sindicatos, 25 mil empresas e 1 milhão e 200
Européia, apresentaram na Organização Mundial do mil empmgados em todo o Estado de São Paulo.
Comércio contra a recente decisão brasileira de proi- Possui nova mentalidade, combate os desperoícios,
bir o financiamento a importações por prazo inferior deseja melhor emprego das verbas, quer modernizar
a 360 dias. Tal medida, que eles consideraram como a estrutura do segmento. Contra isso insurge-se a
prática protecionista, foi tomada no sentido de dar à Confederação Nacional do Comércio.
indústria nacional maior competitividade em qualida-
de e preço, pois saía mais barato importar, com ta- A mídia revelou que a CNC. está construindo.
xas muito baixas, do que produzir. um edifício sede muito suntuoso, em Brasília, ao

custo de 23 milhões de reais, embora possua um ou-
Nesta hora pergunto, para terminar: esses paí- tro edifício sede também na Capital Federal, no Se-

ses, que tanto empenho demonstram em criticar o
trabalho infantil e o valor do salário mínimo em nos- tor Comercial Sul - o Edifício Presidente Dutra, lu-

xuosamente equipado. O mais curioso, contudo, é
sasdfront.teirads, não se dão cdonta.1dhe quedestbão, ~Ie~se qdUeespoacPhreaSniddoennteo dRaiOCdNeCJjaándeeci~ola, roemu qsuueaCs0edntienUp~órá_mo o, Iran o o emprego e ml ares e rasl eiras I I

e desvalorizando o trabalho dos que permanecem pria, como habitualmente o faz há 19 anos.
empregados? Será que eles terão coragem de admi-
tir a sua parcela de culpa no próximo relatório? As direções do Sistema Sesc-senac eternizam-

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, passo a se no poder. Há dirigentes que cOmandam as entida-
abordar outro assunto. É de Goethe a afirmação de des há 35 anos, como em Goiás, ou há 30 anos,

·cert sso s na-o bdl·cam do erro porq como na Bahia. Nada os faz aderir à salutar alter-que as pe a a ue
devem a ele sua existência·. Isto reflete, com bas- nância democrática nos postos de comando.
tante fidelidade, o que hoje ocorre no sindicalismo O próprio Governo Federal, pelo Ministério do
brasileiro, de modelo fascista e que perpetua no po- Trabalho, conferiu a Carta Sindical à Fesesp. O Ibge
der velhos, viciados e arrogantes dirigentes. Mas o e o Ipea publicam estatísticas sobm a categoria de
mundo mudou e, queiram ou não esses dinossauros serviços, diferenciando-a do que classicamente era
sindicais, novas lideranças estão surgindo e, com denominado de ·comércio". Mas a CNC teima em ig-
elas, sopram novos ventos de renovação em nosso norar essa realidade e demonstra total irracionalismo
País e no mundo, com o surgimento de uma nova ao negar tamanha evidência. Segundo essas esta-
categoria, serviços, ao lado da agricultura, do comér- tísticas, em 1986, a categoria de serviços mpre-
cio e da indústria. sentava 45,1% do PIB brasileiro,·enquanto o comér-

Por isso mesmo, causa-me bastante surpresa cio atendia apenas a 8,5%. Já agora, em 1997, ser-
a briga que o Sr. Antonio Oliveira Santos, há 19 viços representam 57,2% e comércio caiu para
anos no comando da Confederação Nacional do Co- 6,3%; Estaria aí o motivo de resistência da diretoria
mércio, (integrante do sistema SESC-SENAC), tem da CNC em enfrentar o período de vacas magras,
com o Sr. Luigi Nese e seus companheiros de direto- ela que tão bem soube aproveitar o tempo das vacas
ria da Federação de Serviços do Estado de São gordas?
Paulo - FESESP. Não admite ele a existência dessa Por que impedir que novas lideranças condu-
nova Federação e tem buscado, por todos os meios, zam o destino da categoria dos serviços? Por que
atingir a honorabilidade pessoal e profissional des- deveria essa categoria ficar eternamente atrelada ao
sas novas lideranças da categoria de serviços. Em comércio? E por que tentam impedir a criação de no-
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vas Federações no Rio de Janeiro, em Minas Gerais contra o Govemo, afinnando terem sido diminuídos
e no Rio Grande do Sul? os recursos destinados ao ensino fundamental,

Para os que se interessarem pelo tema, reco- quando, sobre este assunto, o Ministério da Educa-
mendo a leitura da revista Exame, edição de 11 de ção informa o contrário, provando com números que
fevereiro findo, que traz extensa reportagem sobre o houve um aumento de dois e meio por cento naque-
assunto. le montante, se confrontados os dados de 1997 e

Ao trazer esses fatos ao conhecimento da 1998.
Casa e gravá-los nos Anais parlamentares, desejo De fato, Sr. Presidente, aquele aumento ocor-
elogiar a atitude corajosa das lideranças paulistas e reu, preferindo o Governo investir diretamente no en-
levar o meu aplauso e o meu incentivo àquelas que, sino fundamental público, reduzindo os investimen-
em outros Estados, buscam os caminhos da moder- tos nas escolas particulares, fato que merece todo o
nidade. nosso aplauso, pois, verdadeiramente, as escolas

De parabéns, pois, todos aqueles que estão públicas neste ano de 1998, como já vinha aconte-
empenhados nessa nova luta. cendo em 1997, recuperaram a confiança dos edu-

Era o que tinha a dizer. candos e de seus responsáveis, havendo expressivo
O SR. ALDIR CABRAL (PFL _ RJ. Pronuncia êxodo da rede particular de ensino para a rede públi-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. ca, situação observada em todas as unidades da Fe-
Deputados, o art. 213 da Constituição vigente esta- deração.
belece que os recursos públicos destacados para a Além disso, reconheça-se, o Ministério da Edu-
educação serão destinados às escolas públicas, po- cação, com o apoio das Secretarias Estaduais e Mu-
dendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confes- nicipais de Educação, empreendeu forte campanha
sionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: com- de matrícula, verdadeiro "arrastão·, que culminou
provem finalidade não lucrativa e apliquem seus ex- com a Semana Nacional de Matrícula, não faltando
cedentes financeiros em educação; assegurem a vagas em nenhum Estado ou Município, graças ao
destinação de seu patrimônio a outra escola comuni- bom desempenho do Ministério da Educação, que,
tária, filantrópica ou confessional, ou ao ~er públi- pela primeira vez na história, prioriza o ensino públi-
co, no caso de encerramento de suas atiVidades. co, deixando às escolas particulares o dever de se

Com base neste preceito da Lei Maior, em ge- sustentarem com os seus próprios recursos.
ral as escolas confessionais, observadas as devidas Assim, as reclamações da CNBB, segundo me
exceções, alinham-se à busca de recursos públicos parece, falseiam a verdade. Recursos para o ensino
para o sustento de seus "projetos educacionais", fundamental público houve em acréscimo, sem que
sem que, no entanto, abram mão de cobrarem caro se alimentassem as finanças das escolas particula-
a anuidade de seus indefesos e explorados alunos. res, entre as quais as confessionais de orientação
Todos sabemos a extravagância que se comete na católico-romana. O que se quis foi cumprir o dispos-
fixação das anuidades escolares, não fugindo à re- to no § 3.0 do art. 212, que assim afinna:
gra espúria as escolas de orientação religiosa, nota- A distribuição dos recursos públicos assegura-
damente no contexto das instituições católico-roma- rá prioridade ao atendimento das necessidades do
nas. ensino o~~gatório, nos tennos do plano nacional de

Pelo fato de serem as escolas de orientação educação.
católico-romana as que mais caro cobram entre as E todos sabemos, Sr. Presidente, que somente
instituições particulares de ensino, sendo que aquele o Poder Público admite o acesso ao ensino obrigató-
ensino confessional é exercido de modo mercenário, rio e gratuito. \Para tanto tem o Governo que aplicar
salvo as maquiagens que se fazem visando iludir a os seus recursos nas escolas públicas, embora a
opinião pública quanto à prestação social dos servi- CNBB reclame, visando obter para as escolas de
ços, penso que razão não assiste à CNBB em vir a orientação católica o dinheiro que, se a elas destina-
público criticar o Governo Federal e, conseqüente- do, faltaria à rede pública de ensino.
mente, os Govemos dos Estados e dos Municípios, Dou, pois, o meu apoio à política de restrições
alegando serem inverdades as infonnações que di- à distribuição de recursos da educação às escolas
zem ter havido aumento de recursos públicos para o particulares, elogiando a concentração destes mes-
ensino fundamental. mos recursos, confonne está sendo feito, para o en-

No lançamento da Campanha da Fraternidade sino público, gratuito e oferecido de modo universali-
para o ano de 1998, a CNBB despejou suas baterias zado ao povo brasileiro.
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Era O que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (PPB - 'AJ. Pronuncia

a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, segundo pesquisa divulgada pelo Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pro
dução de cereais, leguminosas e oleaginosas deve
'chegar neste ano a 62,337 milhões de toneladas, ou
seja, a safra agrícola que começa a ser colhida nes
te mês será 4,72% superior à do ano passado.

É uma excelente notícia, que, em meio a tantas
catástrofes e calamidades por que passa o País,
vem proporcionar aos brasileiros um pouco mais de
alento e alegria. Sabemos, pois, que o Brasil é um
país de vocação agrícola e, sendo assim, a qualida
de de vida da população terá um aumento substan
cial.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, ainda
segundo o IBGE, o maior destaque será a filoja, com
aumento da produção de 17,22%, totalizando 29,503
milhões de toneladas. Se a expectativa de produção

, do IBGE realmente se confirmar, a colheita estará
crescendo em patamares próximos aos do ano pas
sado. Vejam V.Exas. que em 1997 foi de 5,51% em
relação a 1996. Somada a safra de verão à safra de
inverno, o País colheu 77,670 milhões de toneladas,
as quais foram suficientes para estimular em 29,3%
as vendas de bens de capitais - máquinas e equipa
mentos - para a agricultura e ampliar em 54,57% os
desembolsos do Banco Nacional do Desenvolvimen
to Econômico e Social (BNDES) para essas aquisi
ções.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, pode
mos afirmar que a agricultura tem sido, nos últimos
anos, o gránde destaque para a economia brasileira. '
Ressalto que de 1970 para 1980 a área plantada
passou de 26 milhões de hectares para 40 milhões.
Em 1986, chegou a 42 milhões de hectares, para
uma produção de cerca de 50 milhões de toneladas.
Em 1993, na mesma área plantada, a produção che
gou a 80 milhões de toneladas. É importante ressal
tar também que a abertura de novos canais de es
coamento, no Centro-Oeste, com o uso de hidrovias,
proporcionou mais competitividade aos produtores
de soja da região.

Considero oportuno pronunciar este discurso
no plenário da Cãmara, devido à grande importãncia
deste tema para a economia brasileira. Animadores
são os índices anunciados pelo IBGE. Mais anima
dor ainda é ver que o Brasil está pondo em prática a
sua vocação, que é o plantio e a colheita.

Saliento ainda que somente com uma política
de investimentos e incentivos para os agricultores,

por parte do Governo Federal, teremos índices cada
vez mais elevados "no que diz respeito à produção
agrícola.

Lembro ainda, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
puta'dos, que existem algumas instituições que me
recem nosso respeito e apoio, e uma delas é a So
ciedade Nacional de Agricultura, fundada em 1897,
que desde então mantém uma trabalho atuante nes
ta área, que aos poucos vem crescendo e respecti
vamente proporcionando uma qualidade de vida dig
na para a população brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VALDIR COLATTO (BlocolPMDB - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa
para relembrar um tema de extrema importância
para a agricultura familiar e para o qual, insistente
mente, temos solicitado especial atenção por parte
do Governo Federal e até a presente data nada tem
sido feito.

Trata-se da criação do Fundo de Aval para
atender aos pequenos agricultores e aos agricultores
familiares que solicitam recursos financeiros para fi
nanciar sua atividade, tanto no segmento Pronaf
quanto nas demais linhas de crédito.

A falta de garantias e as exigências dos agen
tes financeiros têm sido um obstáculo para o acesso
ao crédito por parte destes agricultores, impedindo a
liberação mais ágil de recursos. Já denunciamos tal
prática, que está excluindo milhares de pequenos
agricultores do Programa.

O que solicitamos, Sr.ls e Srs. Parlamentares,
é um direito que já vem sendo assegurado aos agri
cultores assentados pelo Programa de Reforma
Agrária, com a liberação de recursos através do Pro
cerae que provavelmente ainda este mês, conforme
anúncio do GovemoFederal, será implE;lme.otado
para as micro e pequenas empresas, através da
criação de um Fundo de Garantia: equivalente ao
Fundo de Aval.

Comemoramos este anúncio junto com as mi
cro e pequenas empresas, pois sabemos da impor
tância deste segmento para o Brasil e também por
que há muito tempo estamos trabalhando para que
este Fundo fosse criado, já' que em Santa Catarina,
por iniciativa do Sebrae/BRDE, a utilização do
Fundo de Aval tem dado resultados satisfatórios e
em outros Estados da Federação, como Paraná e
Espírito Santo, o convênio foi estendido a outras
instituições financeiras. Lamentamos que iniciati
vas desta natureza não tenham alcançado ainda a
agricultura familiar, mas lutaremos para que ela



Tomamos conhecimento, através da imprensa,
de que o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)
anunciou, no ú~imo dia 4, o corte de 1 mil e 563 bol
sas de mestrado que seriam distribuídas em 1998.
Na área de doutorado, o CNPq deverá aprovar ape
nas 10% dos pedidos feitos para este ano, limitando
a seiscentos o número de novas bolsas concedidas
em 1998. As medidas foram tomadas para adequar
a oferta de bolsas ao corte de 10% das verbas do
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também seja beneficiada com a criação do Fundo de Conselho, no ano passado, pelo pacote econômico
Garantia para as Micro e Pequenas Empresas, pois baixado ,em novembro.
o agricultor é um pequeno empresário, que paga im- Segundo as mesmas notícias, a Fundação
postos,. gera emprego e renda e que no Plano Real para Capacitação do Pessoal de Ensino Superior
muito tem contribuído para o saldo positivo da balan- (CAPES) ta~bém terá redução na quantidade de
çacomercial. bolsas a serem distribuídas. O corte irá atingir direta-

A agricultura familiar, Sr.!!s e Srs. Parfamenta- mente a área de mestrado, com a concessão de mil
res, supera a agricultura patronal na grande maioria bolsas a menos que o ano passado, enquanto que
das cadeias produtivas e é a base do desenvolvi- na área de doutorado haverá aumento zero em rela-
mento sustentado, já que os recursos humanos são çã,o ao mesmo ano.
colocados no centro do processo, provocando gera- No curto comunicado destinado às Pró-Reito-
ção de renda desconcentrada, criação de ocupações rias d~ Pesquisa e Pós-Graduação, o Diretor de Pro-
produtivas, de forma a garantir suficiência, produtivi- gramas da Fundação Coordenação de Aperfeiçoa-
dade, qualidade, diversificação e continuidade de mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Sr.
uma política de segurança alimentar. Contribui tam- Luiz Valcov Loureiro, informa as duras medidas a
bém na geração de emprego no campo, já que no serem adotadas para o Programa Especial de Trei-
Brasil esta agricultura familiar constitui-se de aproxi- namento -·PET.
madamente 4,5 milhões de propriedades rurais e No artigo pubUcado no ijomal Folha de S.Paulo
quase 20 milhões de trabalhadores. (Caderno "Negócios", página 3, de 2-2-98), intitulado

Se queremos ter Umáfeconomia estável e cada "O governo corta na pesquisa", o jomalista Luís Nas-
vez mais forte, tenho a certeza de que as respostas sif afirma que "ao contrário do que foi anunciado
serão encontradas nas ações voltadas à agricultura pelo Presidente d~ República, os cortes orçamentá-
e especialmente na agricultura familiar. Portanto, rios estão abatendo verbas destinadas à educação e
para que o Programa de Fortalecimento da Agricul- pesquisa". Quanto ao PET, o articulista da Folha
tura Familiar- PRONAF - alcance os seus objetivos afirma que "existem 318 programas PET instalados
e contribua para a diminuição do êxodo rural e redu- em todo o Brasil, perfazendo um total de cerca de
ção das constantes invasões de propriedades rurais, 3.000 bolsistas. Existem mais 600 bolsistas de mes-
precisamos dar maior agilidade ao Prograrnà'e facili- trado por programa. Um corte linear de 50% do pro-
tar o acesso ao crédito aos agricultores familiares. É grama abaterá cerca de 1.800 estudantes".
por isso que propomos a criação do Fundo de Aval, Ora, Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. Deputados, es-
que precisa-ser implementada. E por que não inserir tamos regredindo no tempo. Ao invés de aumentar
a agricultura familiar, sr..!s e srs.Parlamentares, nes- os recursos destinados ao aprimoramentQ e qualifi-
tas medidas que serão anunciadas em abril pelo Go- cação científica, o Governo FHC reduz estes investi-
vemo Federal? mentos. O Presidente sociólogo castiga seus cole

gas de cátedra, enquanto bajula e entrega dinheiro a
Era o que tinha a dizer. banqueiros fraudulentos. .
O SR. RICARDO GOMYDE (Bloco/PCdoB - .Para conclui~, Sr. Presidente, gostaria de regia-

PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- trar nos Anais desta Casa, e que fosse dada publici-
te, Sr.J.s e Srs.. Deputados, assumo este microfone dade no programa A Voz do Brasil, o artigo "Sobre a
para denunciar, mais uma vez, o descaso que o Go- Destruição da Ci~l,'lcia Brasileira", de autoria do emi-
vemo Fernando Henrique Cardoso tem para com a nente Professor Jt.djunto~Doutor do Departamento de
educação, a ciência, a tecnologia e o desenvolvi- Física da Universidade ~stadual de Maringá, Marcos
mento do nosso País. César Danhoni Neves. .

Eis o artigo:

"Sobre a Destruição da Ciência Brasi
leira" (Marcos Cesar Danhoni Neves) - "Sou
professor do Departamento de Física da
Universidade Estadual de Maringá desde
1989. Ingressei nesta Universidade por inter
médio de Concurso Público. Retomava a
Universidade onde havia colado grau no cur
so de Licenciatura em Física desde 1983.
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Neste, digamos assim, não tão longo perío- seguinte, até completar-se com doze acadê-
do, obtive diversas bolsas do CNPq (Conse- micos. Os alunos são mantidos no Progra-
lho Nacional de Desenvolvimento e Pesqui- ma (cada um com uma bolsa de cerca de
sa) e CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoa- R$240,00). até o fim de sua graduação, des-
mento do Pessoal de Nível Superior): Inicia- de que mantenham bom rendimento escolar
ção Científica (na graduação), Mestrado, e trabalhem os temas científico-culturais ali
Doutorado, Pós-Doutorado e, atualmente, colocados como atividades. Ao final, o melhor
como tutor de um Programa da CAPES de- aluno formado do Programa tem direito a uma
nominado PET (Programa Especial de Trei- bolsa de Mestrado, implementada pela própria
namento). Tenho devolvido à sociedade os Cap~ (são duas bolsas por ano).
frutos de tamanho investimento: livros edita- Pois bem, é aqui que gostaria de che-
dos, melhoria de laboratórios didáticos de gar. Neste ano, que é considerado o "Ano
1.°,2.° e 3.° graus, etc. da Educação" pelo Governo FHC, inicia-se a

Sobre a orientação de alunos, tive o destruiçãe da educação científica no País.
prazer de ver meu projeto para o Programa Em um curto ofício, emitido no final de de-
Especial de Treinamento (PET - CAPES) zembro de 1997 (quando acadêmicos e pro-
ser aprovado em outubro de 1991, junto ao fessores-tutores encontravam-se em perío-
Departamento de Física. Desde então, mais do de férias), a CAPES (que está vinculada
de quarenta alunos já passaram por este ao Ministério da Educação), alegando os
Programa, com dezessete já graduados e, ' cortes anunciados pela equipe econômica
atualmente, alunos de cursos de Mestrado e do Governo (quatro bilhões de reais!), decre-
Doutorado nas grandes Instituições de Pes- tou (à revelia de qualquer discussão com os
quisa de todo o País ou professores de Uni- professores-tutores e acadêmicos do PET)
versidades ou Escolas Técnicas. que: -todos os grupos em funcionamento te-

O Programa PET conta hoje com 318 rão um quota'mensal máxima de seis bolsas
grupos espalhados em diversas Universida- para os alunos bolsistas do Programa, a par-
des de todo o País. É, ou era, um programa tir de março de 1998; (...) não haverá conces-
de excelência da Capes, cujos objetivos bá- são de novas bolsas de Mestrado (...) não ha-
sicos repousavam na formação integral do verá implantação de novos grupos PET em
aluno, privilegiando aspectos comumente 1998(...); a Capes não apoiará solicitações de
esquecidos na formação científica. Os aca- Professor Visitante- para o Programa.
dêmicos são mergulhados em um universo O jornalista Luís Nassif da Folha de
onde a ciência se contextualiza dentro do S.Paulo, sensibilizado com o problema, em
mundo que lhe deu origem. Assim, contraria~ artigo intitulado -O Governo Corta na Pes-

,mente aos programas de Iniciação Cientifi- quisa- ,(Caderno -Negócios-, pág. 03, de
ca, onde o aluno trabalha temas específicos 02/02/98), escreveu: -Hoje existem 318 pro-
da ciência; o PET privilegia o ecletismo cien- gramas PET instalados em todo o Brasil,
tífico e cultural, trabalhando temas interdisci- perfazendo um total de cerca de 3.000 bol-
plinares, fomentando o estudo da língua por- sistas. Existem mais de 1.800 estudantes,
tuguesa e estrangeira, incrementando conta- apenas no programa PET. Os cortes foram
tos entre acadêmicos de diversas formações decididos em Brasília, sem um debate maior
intra e extra-Universidades, promovendo com os tutores de grupos. Seria oportuno
mostras científicas e culturais no sentido de que os ~irigentes da Capes viessem a públi-
manter a tríade do trabalho universitário (En- co explicar suas decisões, à luz das refor-
sino, Pesquisa e Extensão), etc. Tudo isto mas que se pretende implantar na área-o
dentro de um rigor ci~ntífico mensurado pela A' Capes, aproveitando a ausência dos
publicação de trabalhos em revistas e Con- protagonistas principais desta história toda
gressos Nacionais e Internacionais, além de (acadêmicos e professores-tutores), decidiu
relatórios semestrais que são continuamente baixar um oficio quase como um Ato Institu-
avaliados por consultores da Capes. cional, tão usado e abusado durante o odio-

O programa PET inicia o primeiro ano so regime militar. Não aceitamos os cortes!
com quatro alunos, subindo para oito no ano Lutaremos até o fim pela certeza de um país
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que precisa de educação, de ciência e de tuem casos exemplares. A precariedade dos maca-
cultura! Nós lutamos na planície, enquanto nismos d~ regulação e controle por parte do Estado
05 burocratas e políticos de Brasília encon- e da sociedade é extremamente grave para os brasi-
tram-se encastelados à sombra. O presiden- leiros, na sua dupla condição de consumidores e ci-
te da Capes, Sr. Abílio Baeta Neves, já deu dadãos. O Governo privilegia as privatizações como
provas em reunião com mais de duzentos suposto mecanismo de financiamento das contas in-
Pró-Reitores de Pesquisa de centenas de ternas e externas, ~deixando de lado tanto a melhoria
Universidades brasileiras de que quer a des- dos serviços e a reduÇão dos custos para o consu-
truição não só deste Programa como tam- midor quanto o problema maior do emprego e da efi-
bém de outros (incluindo aí as pós-gradua- ciência dos sistemas de serviços de utilidade públi-
ções). Assim, ele age como o Sr. Ipojuca ca. Na prática o processo de privatização avança na
Pontes, nomeado pelo abjeto Sr. Fernando área de transferência patrimonial - com altos custos
Collor de Mello como Secretário da Cultura, para o Tesouro e o ônus de financiamento para o
que trabalhou única e tão-somente para BNDES -, sem que tenha sido definido um marco
destruir o Cinema e a Cultura naciomil.'O Sr. estratégico de política para os setores envolvidos e
Baeta foi colocado no cargo que atualmente estabelecidas metas de investimento e mecanismos
ocupa como coveiro da Educação e da Cul- operacionais de regulação, que garantam a continui-
tura, sintonizado, portanto, com a política do dade e aprimoramento dos serviços privatizados.
governo que aí está e do~ governos que o Todo este sucateamento dos serviços e do pa-
precederam. trimônio não alcança sequer os objetivos pragmáti-

O País encontra-se órfão novamente, cos que o Governo se propôs, já que a inconsistên-
órfão de Educação, de Saúde, de Justiça. O cia das privatizações reali~adas até agora como ins-
·Brasil do futuro" é o Brasil onde bebês mor- trumento de melhoria das contas internas e externas
rem diariamente em incubadoras superlota- é evidente qualquer que seja a ótica adotada para
das; onde velhos morrem em centros infa- sua avaliação.
mes, onde doentes renais crônicos são en- O impacto das privátizações sobre a situação
terrados graças a clínicas onde higiene e fiscal, por exemplo, tem se mostrado irrelevante vis-
descontaminação são conceitos abstratos; à-vis os custos fiscais da política de atração de re-
onde o déficit da balança comercial aumen- cursos externos. No triênio 1995/97, segundo dados
ta; onde sem-terras são abatidos como oficiais publicados no boletim BRASIL REAL n!! 13,
gado; onde as vagas nas escolas públicas de 31 de janeiro de .~ 998, editado pela Secretaria de
são decididas em ignominiosos leilões; onde Comunicação Social da Presidência da República,
cidadãos são espancados por fôrças poli- as privatizações realizadas geraram uma arrecada-
ciais destinadas à sua proteção; onde o de- ção de US$26,9 bilhões e a transferência de US$6,3
semprego cresce a passos galopantes; onde bilhões de dívidas para o setor privado. Éinteres-
o ensino privado reina absoluto sobre o ensi- ,sánte observar que o referido boletim não menciona
no público; enfim, um país órfão de cidada- as dívidas encampadas'pelo Estado, particularmente
nia, engabelado por discursos políticos infa- no que diz respeito à dívida externa do setor elétrico,
mes, originados na razão cínica de um Esta- que é gigantesca e que até hoje este Congresso não
do onde educação e saúde são sempre coi- ,pOde apreciar.
sas abstratas e utópicas! Por este artigo res-
ta-me, além da revolta, a esperança de revi- O total das privàtizações no triênio inclui
ver 1968 como o àno que não terminou e ini- US$7,8 bilhões relativos à desestatização de empre-
ciar uma batalha (até campal!) para dizer sas abrangidas pelo Programa Nacional de Desesta-
basta a tudo isto. Vamos à luta!" tização (PND), US$14,4 bilhões produzidos por pri

vatizações estaduais e US$5 bilhões procedentes da
Era o que tinha a dizer. concessão da Banda B de telefonia móvel. No en-
A SRA. MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES - tanto, estes resultados não produziram qualquer

(Bloco/PT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - efeito positivo sobre a dívida pública (interna e exter-
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o processo na). No mesmo período a dívida pública federal (total
de privatização vem se desenvolvendo num quadro fora do BACEN) passou de 6" ,8 bilhões de reais
de desordem nos contratos, nos financiamentos e no para 254,5 bilhões, traduzindo um aumento de
controle acionário, do qual a Vale e a Light consti- R$192,7 bilhões. Paralelamente, as despesas com



05300 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

juros reais, que eram da ordem de R$14,2 bilhões em dos. As condições de financiamento incluem de
1994, saltaram para R$35,5 bilhões em 1995 e R$29,4 3,5% a 5% de taxa de risco mais a variação cambial
bilhões em 1996, superando os R$ 30 bilhões em ou a Taxa de Juros de Longo Prazo nos emprésti-
1997. Ou seja, em três anos foram gastos, em termos mos diretos para estas operações, com prazos que
reais, R$95 bilhões com juros, e o gasto adicional im- variam de cinco a dez anos. Entre as empresas es-
putável à atual política econômica - assumindo que trangeiras beneficiadas por estes financiamentos, in-
em cada ano do triênio as despesas tivessem perma- dividualmente ou como participante de consórcio
necido no mesmo nível observado em 1994 - foi de vencedor, incluem-se a Southem Eletric e AES Cor-
R$52,4 bilhões, o que representa aproximadamente o poration (USA); a lberdroia (Espanha); a Iven e a
dobro do arrecadado com as privatizaçães. GTD (USA), que controlam a EXCELSA, sendo que

No que diz respeito à atração de recursos ex- a Iven é controlada pelo Citibank; a CSW (USA), que
temos sucede algo similar. Desde o início do PND, controla a holding do Grupo Rede; a Foundelec
em 1991, de acordo com informações publicadas no Group Inc. (USA) que é dona de 23% do capital da
Jomal do Commercio de 3 de fevereiro de 1998, te- Cataguazes-Leopoldina.
riam sido arrecadados US$ 47,6 bilhões com a ven- Enquanto isso, os supostos benefícios para o
da de 56 empresas federais, dezessete estaduais e consumidor decorrentes do Naumento da concorrên-
cinco de telecomunicações, representando a partici- cia e da competitividadeNprovocado pela privatiza-
pação estrangeira neste total 27,6% contra 72,4% ção permanecem no mundo virtual dos discursos ofi-
de empresas, bancos, fundos de pensão e pessoas ciais. Em 1997, por exemplo, a Nreestruturação das
físicas do Brasil.· A entrada de capital estrangeiro tarifasN'dos setores que estão sen'do ou vão ser pri-
para fins de privatização foi, portanto, de US$13,1 vatizados implicou um reajuste mé<:flo_ de 13,62%,
bilhões, enquanto a dívida externa pública permane- quase o triplo da inflação. O custo para o consumi-
ceu praticamente constante, apesar da negociação dor aumentou em 98,68% nos serviços de comuni-
com os credores internacionais em 1992. Em 1997, cação e em 11,25% nas contas de energia, água e
segundo o Banco Central, os recursos extemos dire- gás de cozinha, com a piora dos serviços e o au-
cionados às privatizações somaram aproximada- mento considerável dos lucros das empresas privati-
mente US$5,3 bilhões, montante que é inferior ao zadas, o que em qualquer país civilizado seria argu-
das remessas líquidas de lucros e dividendos regis- mento suficiente para a cassação da concessão de
tradas no ano, que somaram US$5,6 bilhões, para serviço público.
não falar das amortizações d~ d~vida externa, que al- O c~so do setor elétrico, "no quál a privatização
cançaram cerca de U~~O bll~o~s ~m 1997 e ult~a- já atinge 30%, é emblemático. Os prêmios assegura-
passaram os US$45 bllhoes no tnênlo 1995/97. Ja a dos aos investidores incluem além dos custos relati-
d,ívida externa to~al experimentou, ne~t:. último pe- vamente vantajosos do finan~iamento obtido, regras
nodo, um acréscimo d~ ~S$ 44,6.bIIhoes (só em tarifárias generosas: no caso da Light e da CERJ, a
1997 foram US$14,8 bllhoes a. m,::us), acumulando tarifa consideravelmente aumentada foi garantida
um estoque total de US$192,9 bllhoes em dezembro por sete anos, com revisão no oitavo ano, o dobro
passado. do prazo máximo normalmente aplicado neste tipo

Agregue-se a isto o fato de que o BNDES - de de contrato. O diferencial de tarifa - o que a distribui-
cujos recursos aproximadamente a metade provem dora paga pela. energia adquirida e o que cobra do
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) - vem fi- consumidor final - é, em ambos os casos, extrema-
nanciando uma parte não desprezível do processo mente elevado e tem sido completamente apropria-
de privatização. Em'1997, até o mês de setembro, o . do pelas e~presas sem qualque~ plano de investi-
Banco havia destinado 4,8 bilhões de reais à privati- mento consistente com as neceSSidades de recupe-
zação das estatais do setor elétrico e de telecomuni- ração e expansão do setor. No ano passado, a
cações, cifra que compreende financiamentos dire- CERJ pagou em média à geradora R$35,37 o mega-
tos aos compradores e aquisição de ações através wattlhora e o revendeu a R$9.8,14 (ou seja, ~~ ga:
da BNDESPar, inclusive para 'inanciar- o ágio obti- nho de 1n,5%); no caso da Llght o ganho medlo fOI
do em algumas operações. Das privatizaçães esta- de quase 150%, dado que pago~ R$33,42 por me-
duais em quatorze leilões realizados em 1997, con- gawattlhora e cobrou dos consumidores R$ 85,52.
forme dados publicados no jomal Folha de S.Paulo Não é de estranhar, então, que, em contraste
de 18 de dezembro de 1997, o BNDES financiou 3,1 com a qualidade dos serviços, os resultados finan-
bilhões de reais do total de 13,2 bilhões arrecada- ceiros da Light e da CERJ tenham melhorado espa-
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tacularmente com a privatização. No caso da Light, Investimentos (MAl), definido pelo Diretor-Geral da
privatizada em maio de 1996, a empresa passou de Organização Mundial do Comércio (OMC) como "a
um prejuízo de R$116,5 milhões em 1995 para um constituição de uma economia mundial unificada", o
lucro de R$173,3 milhões em 1996 e de R$ 200 mi- que dá uma idéia da dimensão e significado estraté-
Ihões até setembro de 1997, a maior parte do qual gico, em· termos de hegemonia econômica, da pro-
distribuído como dividendos aos acionistas. A CERJ, posta plasmada neste acordo. O Congresso Nacio-
privatizada em novembro de 1996, tem uma trajetó- nal encontra-se completamente desinformado sobre
ria similar: de um prejuízo de R$257 milhões naque- a matéria, apesar de que o MAl deverá ser-submeti-
le ano, acumulou, até setembro passado, um lucro do em abril próximo aos países membros da OCOE
de R$18,5 milhões. Os resultados em matéria de e apresentado em seguida !=lOS países em desenvol-
atendimento aos consumidores são sobejamente co- vimento na base do "pegar ou largar'.
nhecidos através do debate na imprensa, dispensan- Dado que este acordo reflete os interesses das
do comentários adicionais. economias mais avançadas e.das grandes corporaçõ-

A pretexto de "aumentar a produtividade", mas es, eStende consideravelmente os direitos dos investi-
na verdade para diminuir os custos correntes e am- dores e circunscreve' signifICativamente a soberania
pliar a margem de lucro, as empresas privatizadas econômica e política dos países em desenvolvimento,
iniciaram a sua gestão com o corte, sem critério, do omitindo qualquer referência aos deveres e obrigações
pessoal qualificado que cuidava da operação dos dos investidores externos, tomei a iniciativa de enviar
sistemas. Assim, por exemplo, a Light e a Ce~ redu- aos Presidentes da Câmara e do Senado e das Co-
ziram seu quadro de pessoal, de 11 mil empregados missões de Relações Exteriores de ambas as Casas a
para 6 mil e 800 no caso da Lighte de 4 mil e 364 última versão do projeto do MAl, cujo texto foi publica-
para 2 mil e 300 no da Ce~. Além do fato em si da do na Intemet pela própria ceDE depois do "furo" da

. geração de desemprego - paradoxalmente financia- organização americana Public Citizen, que acompanha
da por um banco público de desenvolvimento e, pelo em Washington a salvaguaroa dos interesses dos con-

. menos em parte, por fundos destinados ao amparo sumidores e cidadãos norte-americanos.
dos trabalhadores -, as demissões indiscriminadas, Ó projeto de acordo é extremamente amplo e
juntamente com a falta de uma transição adequada abrange praticamente todas as áreas e aspectos re-
dos antigos padrões tecnológicos para o~ mais mo- lacionados com o investimento direto estrangeiro.
demos, são apontadas, num estudo recente coorde- Para conhecimento deste Plenário, vou limitar-me a
nado por Luis Pinguelli Rosa e Carlos Augusto Hoff- assinalar três de suas características que são parti-
mann, como algumas das causas principais da piora cularmente inaceitáveis para qualquer representante
dos s~rviços prestados por estas empresas. dos cidadãos de um país digno deste nome:

Os fatos apontados são suficientes para ques- a) a absolutização dos direitos dos investidores
tionar tanto o mérito do programa de privatização im- estrangeiros. Estes têm o direito de investir em qual-
pulsionado pelo atual Governo quanto as modalida- quer área, setor ou atividade, sem nenhuma· restri-
des que têm caracterizado sua implementação. A si- ção. Têm o direito de contestar qualquer pol(tica ou
tuação assume uma gravidade ainda maior quando ação· governamental - das medidas fiscais às dispo-
se leva em conta que o Governo brasileiro vem assi- siçóes em matéria ambiental, trabalhista, de desen-
nando acordos com vários países que na prática an- volvimentQ regional, de apoio à pequena empresa,
tecipam o processo de desregulamentação global de reforma' agrária ou de proteção ao consumidor -
dos investimentos diretos estrangeiros que vem sen- que possam considerar como ameaças potenciais
do estruturado pelos países industrializados, sob o aos seus lucros. O Governo tem a obrigação de as-
comando dos Estados Unidos, no marco da Organi- segurar o "pl~o gozo" destes investimentos e ga-
zação de Cooperação e Desenvolvimento Econômi- ranti-Ios contra todas as perturbações que pOssam
co (OCDE). Estes acordos permitem que qualquer diminuir sua rentabilidade (tais como movimentos de
empresa estrangeira instalada no País deixe de sub- protestos, estados de emergência, greves, distúrbios
meter-se ao Poder Público, convertendo a lei de CIVIS, revoluções, etc.). Qualquer intervenção go-
concessões de serviços de utilidade pública num ins- vemamental que represente uma restrição da lucrati-
trumento inoperante. vidade efetiva ou potencial dá o direito a uma indeni-

O projeto mais global vem sendo elaborado e zação ao investidor estrangeiro.
discutido em forma reservada no âmbito daquela or- b). a prevalência subjetiva dos critérios dos in-
ganização e leva o nome de Acordo Multilateral de vestidores estrangeiros. O texto abre um amplo es-
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paço para que os investidores estrangeiros possam cente artigo do Financiai Times transcrito na Gazeta
exercitar, segundo s,uas próprias interpretações, seu Mercantil de 25 de..fevereiro passado: "Nunca ficou
direito a indenização ou a exigir a revogação de me- muito claro a que 'propósitos o MAl deveria servir.
didas consideradas discriminatórias. Qualquer inter- Ele foi originalmente concebido como um instrumen-
venção governamental suscetível de reduzir sua ca- to para reforçar a proteção legal aos investidores es-
pacidade de obtenção de lucros pode ser interpreta- ' trangeiros e remover barreiras de acesso a merca-
da como de "efeito equivalente" a uma "desapropria- dos. Mas estas questões raramente criam problemas
ção, mesmo indireta". A perda de uma oportunidade entre os países ricos que demandem uma solução
de obtenção de lucros é suficiente para justificar 0- . --tão elaborada. Os membros da Ocde insistiram em-
direito a indenização. É o impacto de uma política - que seu objetivo era a salvaguarda dos investimen-
avaliado segundo o critério do investidor - e não seu tos nos países em desenvolvimento".
conteúdo e objetivos declarados que são tomados Por isso mesmo, a posição do Brasil frente a
em conta para qualificar o efeito discriminatório ou o um acordo desta natureza não pode ser tratada
prejuízo real ou potencial dos investidores. como uma questão burocrática - tal e qual ocorreu

c). a abdicação da potestade do Estado. O com relação a alguns c.Qrwênios i.nt~l11ªciºnais assi-
acordo dá ao Estado e aos investjqQ[es privados es- nados pelo Executivo e aprovados quase acritica-
trangeiros os mesmos direitos e o mesmo status mente aqui no Congresso - ou definida em função da
para aplicar suas cláusulas. Os investidores estran- preservação de "modelos econômicos" abstratos e
geiros poderão acionar os governos nacionais em tri- de esquemas político-partidários de poder. É impres-
bunais de sua própria'escolha. Os Estados abrem cindível um amplo e aberto debate, no Congresso e
mão de submeter os litígios a arbitragem intemacio- na sociedade, que permita compreender seus alcan-
nal. Uma vez que tenham aderido ao acordo, os Es- ces e implicações e definir os limites impostos pelos
tados ficam irrevogavelmente atados ao mesmo por interesses nacionais a qualquer negociação que pre-
vinte anos. tenda realizar o Governo, particularmente no que diz

É verdade que o atual Governo, através de respeito às disposições inaceitáveis que mencionei
acordos bilaterais e das políticas de desregulamen- anteriormente. É bom não perder de vista que o MAl
tação e privatização, tem antecipado, como mencio- é um projeto dos grandes grupos econômicos e fi-
nei, alguns dos objetivos do acordo global de Iiberali- nanceiros e seus agentes políticos em busca da con-
zação dos investimentos. A adesão ao acordo, no solidação da sua hegemonia, feito por eles e para
entanto, ampliaria brutalmente as restrições para eles, e que não inclui os interesses e necessidades
qualquer tipo de ação de defesa dos interesses cole- nem dos trabalhadores em geral nem do povo brasi-
tivos do povo brasileiro e comprimiria ainda mais o já leiro em particular.
minguado espaço de autonomia para decisões de Era o que eu tinha a dizer.
política de investimentos de qualquer natureza. A O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro-
anunciada abertura ao capital estrangeiro de novas nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
áreas sensíveis - as telecomunicações, o petróleo, o e Srs. Deputados, é com muita satisfação que venho
sistema financeiro público, a previdência e, pasme- à tribuna desta Casa para registrar a posse do eco-
se, água e esgoto - torna esta questão ainda mais nomista Lauro Chaves Neto, na Presidência do Insti-
crucial. tuto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará -

Como é evidente, a combinação de um proces- IBEF. Minha satisfação é decorrente do conhecimen-
so desregulamentado de privatizações, tal como to que tenho da capacidade desse jovem, a quem vi
vem ocorrendo, com as dispo~ições altamente per- nascer, por dedicar particular amizade aos seus
missivas para o capital estrangeiro previstas no pro- pais, de quem acompanhei sua trajetória, bem suce-
jeto de acordo de liberalização dos investimentos te- dida apesar de sua pouca idade, que me dá a con-
ria conseqüência trágicas para o País, dado que a vicção de que o IBEF neste Biênio 98199, trilhará um
adesão a este instrumento, além de outras implica- caminho exitoso, consolidando a liderança e a credi-
ções, serviria para legitimar toda sorte de abusos - bilidade já conquistadas em meu Estado.
econômicos, sociais e ecológicos - praticados pelos Criado em 1986, o Instituto Brasileiro de Finan-
investidores estrangeiros. ças é uma entidade que congrega todos os executi-

Apesar de estar sendo negociado entre os paí- vos de finanças do Ceará e tem corno principal obje-
ses industrializados, o alvo central do acordo são os tivo capacitá-los para que atendam as demandas d:;
países em desenvolvimento. Como assinala um re- sociedade. E inegavelmente uma grande contribu



v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ursicino
Queiroz.
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ção ao desenvolvimento do Estado, despertando O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - .GO.
uma nova consciência, qual seja a do comprometi- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mento com as questões gerais das instituições e em- Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna desta Casa
presas, sejam públicas ou privadas, abrindo as cai- para, na qualidade de Vice-Líder do Governo na Câ-
xas-pretas, dando transparência às ações públicas, mara do Deputados, fazer os devidos esclarecimen-
envolvendo a sociedade em um processo coletivo de tos a respeito dos episódios que se seguiram à tra-
pensar o nosso desenvolvimento com cidadania, gédia do desabamento do Edifico Palace li, no Rio
com justiça social. de Janeiro.

O jovem Lauro Chaves é uma pessoa talhada Com muita humildade, quero publicamente re-
para conduzir o IBEF neste momento. Economista, conhecer que cometi um erro ao enviar no ultimo dia
professor universitário, consultor de empresas, sua 25 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, mensagem
gestão à frente do Conselho Region~1 de Eoonomia ao Deputado Sérgio Naya apresentando sentimen-
seção Ceará demonstrou sua competência, projetan- tos em relação à tragédia.
do-o para novos desafios. Com a coragem e a garra Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
que caracterizam os jovens, estes desafios estão deixar claro aos nobres colegas que, no momento
sendo aceitos por Lauro Chaves Neto, que assume em que a carta foi enviada, ainda não tínhamos co-
a Presidência do IBEF anunciando seu projeto de nhecimento dos atos irresponsáveis e criminosos
trabalho que prima pela integração da entidade com atribuídos' a Sérgio Naya e a sua construtora, Ser-
a sociedade. Esse é um aspecto que, particularmen- sano
te, merece nossos aplausos.'Ele.reflete uma mentali- Tão logo estas denúncias vieram a público,
dade nova, um posicionamento democrático, ético e como todo cidad~o brasileiro, minha atitude foi igual-
promissor. Abrir canais de diálogos é instrumentali- mente de profunda indignação e revolta.
zar os cidadãos para uma participação mais efetiva Minha solid~riedade sempre foi e sempre será
nos rumos do País. em favor das vítimas, sejam elas fatais ou não, e no

Esta experiência já foi vivenciada pelo jovem caso em questão foram perdidos vidas e bens, inde-
economista à frente do Corecom. O know-how fesos que estavam e estão diante do Sr. Sérgio
acumulado será de grande valia nesta nova etapa Naya. Viram desabar seus lares e suas histórias e
de sua vida. O IBEF já tem uma história de envolvi- continuam amargando a dor irreparável da perda de
mento com a sociedade. Entre suas realizaÇÕes des- seus entes queridos.
tacamos a grande campanha sobre transparência É na condição de Vice-Líder do Governo na
nas contas públicas, debates com as principais ,enti- Câmara Federal que estou envidando todos os es-
dades do Estado sobre o desenvolvimento do Ceará forços para que o Poder Judiciário obrigue a Cons-
originando o livro Pensamento Empresarial e a ViSão trutora Sersan, de propriedade do Deputado, a inde-
do Desenvolvimento do Ceará, além dos seminários nizar e ressarcir ,as vítimas, minimizando os sofri-
realizados em parceria com o Sebrae e Corecom em mentos de uma tragédia que continua comovendo a
diversas regiões do Estado, nos quais foram diag- todos nós.
nosticadas a situação de cada uma e elaboradas Reafirmo que tudo faremos para que o Deputa-
propostas políticas adequadas ao seu desenvolvi- do Sérgio Naya tElpha o seú mandato imediatamente
mento. cassado, iniciandq de imediato o processo de puni-

Sem dúvidp ::tiúma, a nova diretoria _que tem ção, que esperamos seja rígido e exemplar.
em sua composição pessoas da mais alta capacida- Ao povo bra~i1eiro peço desculpas por este la-
de, como Osvaldo Araújo, Superintendente de O mentável incident~ que envolveu o meu nome, opor-
Povo; Ednilton Soarez, ex-Secretário da Fazenda do tunidade em que reafi.rmo meu compromisso com a
Ceará; Or. Pedro Brito, Presidente do Banco do Es- ética que sempre fez parte de'minha vida.
tado; o empresário Deusmar Queiroz - capitaneada Espero que os culpa.dos, rigorosamente, pa-
por Lauro Chaves Neto, dará continuidade a esse guem, prevalecendo sobretudo a verdade e a justiça.
trabalho, ousando ainda mais na construção de um O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas--
homem novo. Não mais o executivo que se fecha na sa-se ao
redoms da sua empresa sem preocupação com o
mundo que o cerca. Um executivo integrado ao seu
Estado, comprometido com o bem-estar de seu
povo.



Impossível não entender que vivemos um mo
mento importante na história de nosso País e da pró
pria humani~ade, quando aqueles que tiverem a
sensibilidade, a força, a coragem e o descortino ne
cessários embarcarão em uma nova era, construin
do-a, burilando-a, enquanto outros, com os antolhos
do sectarismo, do maniqueísmo estéril permanece
rão estáticos, nosdesvãos da história.

As mudanças só se implementam com a força
e, às vezes, com o sacrifício dos que percebem que
a história se constrói usando o passado como refer
encial e não como princípio dogmático.

• ,,~ .\ .'*' ..

Se a evolução impõe novos conceitos, novos
fatos, novas vivências, inquestionável se toma a ne
cessidade de flexibilização de posições, de revisão
de conceitos, de posicionamento corajoso para aten
der aos reclamos imperiosos que, ao deixarem de
ser de indivíduos, o são da própria Nação brasileira
e nortearão os passos a serem dados no futuro que,
com certeza, já se iniciou.

Os conceitos básicos de honestidade, dignida
de, lealdade de princípios, por serem absolutos, são
imutáveis.

A rápida evolução da tecnologia, que trouxe no
seu bojo a informatização na indÚstria e na presta
ção de serviços, necessita permanentemente de
controle para que não se volte contra o ser humano,
roubando-lhe os postos de trabalho e lançando-o na
margem do desenvolvimento como subproduto a ser
descartado.

Este é o grande desafio colocado e que have
rá de determinar mudanças radicais no relaciona
mento capitaVtrabalho, quando os conceitos até aqui
estabelecidos sofrerão as correções que se impõem
para que o homem de hoje não se transforme no
sub-homem do amanhã.

No momento em que essas grandes transfor
mações ocorrem, a nossa fragilidade econômica e
social, conseqüência do pauperismo, do abandono
crônico da Educação e da Saúde, nos remete àcon;;' ..
dição de presas indefesas se não conseguirmos im
plantar, após e durante discussões democráticas, as
reformas que já tardam e que são imperativas para a
nossa própria sobrevivência.
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O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem versos desníveis entre nações ricas e nações po-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- bres, entre raças, entre povos.
putados, no momento em que se inicia um novo pe- Não podemos, não queremos entender que o
ríodo legislativo e se dá um novo passo na caminha- esforço de cada ser humano possa s,e esboroar, re-

.da rumo à construção do futuro do nosso País, que- duzindo-o ao primarismo brutal do individualismo,
remos registrar em palavras o que o coração, com a que não eleva, que não dignifica e que nada cons-
pujança de todas as suas fibras, já o fez: os votos trói.
mais sinceros de que neste ano possamos, como
pessoas e como Nação, transformar os sonhos mais
ardentemente acalentados em realidade. Que a feli
cidade almejada como sonho se concretize sob a
forma de desenvolvimento econômico e especial
mente em avanço social.

Neste ano, como fato político mais importante,
realizaremos eleições, quando, através do voto, es
taremos traçando os caminhos para adentrarmos no
século XXI.

Não compreender a importância e o significado
dessas eleições equivalerá a uma tentativa de anular
os anelos mais lídimos e inteligentes da vontade po
pular.

Essas eleições serão também plebiscitárias,
pois se fará o julgamento da grande virada histórica
empreendida com a implantação do Plano Real por
este Govemo.

As mazelas administrativas acumuladas ao lon
go de nossa história não podem, numa brutal distor
ção histórica, ser imputadas ao Presidente Femando
Henrique Cardoso, que teve a coragem cívica e o
preparo intelectual de exercer o seu mandato sinto
nizado com as mudanças estruturais que a socieda
de brasileira desejava, esperava e precisava.

A sua reeleição, por certo, será de fuleral im
portância para que consigamos nos situar entre os
países do chamado Primeiro Mundo.

As próximas eleições não podem e não devem
ser entendidas como uma luta entre Direita e Es
querda, porém, como o grande embate que se trava
rá entre o ontem e o amanhã. Por certo, estaremos
transformando em realidade o porvir a que se refe
riam e acalentavam, com tantos sonhos, os nossos
antepassados. Será o fato que plasmará, de maneira
irreversível, a Nação justa, perfeita, fraterna e solidá
ria, onde o pacto federativo não seja apenas um
pacto geográfico, mas essencialmente um pacto de
solidarismo de todo o povo brasileiro. .

A globalização da economia, da cultura, dos
costumes, impactando fortemente em todas as na
çóes, trará, como conseqüência, a consolidação de
'uma nova cultura que esperamos mais humana e
mais fraterna com a superação' dos terríveis e per-



Por oportuno, traríamos o exemplo do Estado
da l3ahia que, sob a liderança carismática e inteli
gente de Antonio Carlos Magalhães, já, no início
desta década, dava os passos decisivos para se co
locar na vanguarda dos Estados brasileiros.

O reconhecimento, traduzido no respeito e no
carinho do povo da Bahia ao seu líder maior, simbo
liza a compreensão nítida daquela gente sobre as
mudanças então implementadas, numa antevisão do
estadista que governava ontem, enxergando e cons
truindo o amanhã, e que continua no Governo Paulo
Souto, demonstrando inequivocamente a inteligência
do, baiano que reconheceu a necessidade da conti·'
nuidade administrativa, pois ela significava a ação, a
competência e a moralidade geradoras do bem co
mum, sob a forma de progresso e de paz social.

A conceituação e o entendimento da conquista
do pacto federativo não podem permitir que os abis
mos sociais permaneçam como forma aparente de
progresso ou de satisfação social, quando, na verda
de, estão a inviabilizar o País como Nação.

A malvàda e brutal distribuição da renda entre
as várias regiões do País, que, na verdade, estabe
lecem Brasis do Primeiro Mundo e Brasis do Último
Mundo, se não corrigidas, poderão nos conduzir à
separação geográfica, indesejada sob todos os as
pectos, coonestando a separação econômico-social
já em vigor.

Não podemos continuar convivendo com indi
cadores que revelam uma aberração que atenta con
tra a inteligência nos seus aspectos mais primários.
Imperioso é reverter, com urgência, a constatação
.feita pelo Presidente da Iilepública, durante sua cam
panha política, de que ",o Brasil não é apenas um
país pobre é também um país injusto".

Injusto quando convive com índices de condi
ção de sobrevivência levantados 'pelo Unicef, que
demonstram que "no intervalo considerado de piores
condições de sobrevivência encontram-se doze Es
tados federados no Brasil" e que nesses doze Esta-

, dos estão incluídos todos os do Nordeste, enquanto
que, simultaneamente, entre os que apresentam as
melhores condições de vida estão sete Estados bra
sileiros, aí contidos os Estados do Sul, mais Rio de
Janeiro e São Paulo.
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Negar o esforço do atual Governo, na busca sive formatando a candidatura do Deputado Luís
dos remédios para a correção dos rumos da nossa Eduardo Magalhães para a Presidência da Repúbli-

. história, seria atentar contra a verdade dos fatos. ca, no ano 2002, dando, com este fato, um exemplo
Que hajam discordâncias pontuais; o próprio de modernidade responsável e valorizando-se, ao

exercício da democracia assim exige. Porém, repu- reconhecer a importância desse jovem líder dentro
diaremos com veemência sempre a oposição cega do processo de reformulação na construção do futu-
que não se voltaria contra o Governo mas, em pri- ro.
meira e última análise, contra o próprio povo brasi
leiro.

O Sr. Felix Mendonça - Permite-me V.Exa.
um aparte?

O SR. URSICINO QUEIROZ - Ouço com pra
zerV.Exa.

O Sr. Felix Mendonça - Deputado Ursicino
Queiroz, nós, que o conhecemos, como médi~o e
político dos mais valorosos da bancada da Bahia,
estamos ouvindo atentamente o discurso de V.Exa.
Todo mundo sabe das potencialidades desta grande
Nação. Mas as coisas aqui têm sido feitas contra o
bom senso ê contra a realidade. Desencontros entre
a miséria e a abastança, entre o desenvolvimento e
o atraso, entre a força de determinadas áreas e a
debilidade de outras, talvez até em uma mesma ci
dade, são extremamente perigosos. Podemos até di
zer que ,este País necessita reformular e rever toda
a sua política econômica, já que as cidades apresen
tam terríveis contrastes entre as populações que ha
bitam a sua periferia e as mais abastadas. Por outro
lado, há contraste entre as Regiões Sul e Sudeste e
as Regiões Norte e Nordeste. Há também outros
bolsões de pobreza, cuja política econômica precisa
ser equilibrada. Em seu discurso, V.Exa. apresenta
as diretrizes de uma política nacional que nos possi
bilita rever terríveis desequilíbrios em nosso País.
Está de parabéns V.Exa. pela exposição feita, quan
do propõe uma política que necessitamos para o
Brasil neste momento, para que possamos ter um
país uno, o país de nossos sonhos, o país das nos
sas esperanças.

O SR. URSICINO QUEIROZ - Agradeço ao
nobre Deputado Felix Mendonça o aparte, S.Exa.
que é um grande batalhador das causas do Nordes
te. Meu pronunciamento tem exatamente o sentido
que V.Exa., com sua inteligência, prenunck:u.

As linhas programáticas dos partidos políticos,
bem como as leis eleitorais, necessitarão modifica
ções fundamentais para que as eleições reflitam,
com a maior fidelidade possível, a vontae,;d do elei
tor, manifestada através do voto.

, O nosso PFL, antevendo a necessidade de pla
nejar o amanh&, corre celeremente, transformando
'se em agremiação com perspectivas de futuro, inclu-
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Injusto quando convive com variações do rndi- O valor médio per capita das despesas com
ce de Desenvolvimento Humano, também da ONU, internações do SUS, na Bahia, é de 15,16 reais; em
que avalia diversas variáveis: esperança de vida ao Minas Gerais, 20,60; no Rio de Janeiro, 22,51; em
nascer, taxa de analfabetismo do adulto, escolarida- São Paulo, 22,72; no Rio Grande do Sul, 27,00; e no
de média, poder de compra da renda per capita, os- Paraná, 32,30 reais - exatamente o dobro do valor
cilando entre estúpidos 0,577 no Nordeste e 0,852 gasto na Bahia.
no Sudeste. Enquanto o valor médio, em rel;lis, por interna-

Injusto quando não se estimula a formação e o ções, é de 188,90 reais na Bahia, em Minas Gerais é
aprimoramento da inteligência na Região Nordeste, de 250,09; no Rio de Janeiro, 285,94; no Paraná,
aceitando que dos doutores de vida acadêmica exis- 296,98; em São Paulo, 316,36; e no Rio Grande do
tentes no Pafs apenas 13% estejam no Nordeste, Sul, 319,37 reais - o dobro do valor gasto com o
enquanto 66% vivem e laboram no Sudeste do Pafs. baiano.

Injusto quando o mapa da fome, levantado A perversidade desta situação se toma mais
também pela ONU, registra no Nordeste 41% de in- gritante na medida em que os Estados do Sul e do
digentes e no Sudeste apenas 12%. Injusto quando, Sudeste concentram a esmagadora maioria dos por-
convivendo com esses fndices, não reverte a expec- tadores de seguros e planos privados de saúde; de-
tativa, mantendo inalterados os nfveis de investimen- têm os menores fndices de indigência; têm os me-
to ou de custeio nas áreas sociais, em especial na Ihores fndices de expectativa de vida; têm a menor
área da saúde. taxa de mortalidade infantil, caracterizando, destarte,

-·a-·necessidade de reestudo imediato dos investimen.. ·
O reestudo da distribuição desses recursos é tos do setor público para a Região Nordeste.

de imperiosa urgência e necessidade para a manu-
tenção da própria Federação, sob pena de implantar É importante ressaltar que os orçamentos do
genocfdios localizados por falta de vontade política Estado da Bahia têm destinado 10% dos seus gas-
de efetuar as mudanças que a história e o povo exi- tos para o setor saúde, enquanto na maioria dos Es

tados do Sul e Sudeste estes gastos não chegam a
gemo 4%, anualmente. Premia-se, de maneira absurda,

Particularizo na área de saúde a injustiça que ilógica, os que menos investem nos seus Estados.
se perpetra contra o Estado da Bahia, que há algum A nossa luta tem sido incessante, sem frontei-
tempo convive com transferências de parcos recur- ras, sem esmorecimentos.
sos do Governo Federal, o que penaliza o baiano de
maneira brutal e desumana. Este pronunciamento, ao lado do caráter de

protesto veemente contra esta situação, constata
Citaremos alguns dados aleatoriamente colhi- uma realidade dura, perversa e brutal. Meu pronun-

dos para que se tenha uma nftida visão da distorção ciamento é a reafirmação de que continuaremos na
efetuada no pacto federativo. Af, apenas geográfico, luta, que não é apenas minha, mas da Bahia, com
nada solidário humano, nada justo. certeza a luta de todos os nordestinos e de Ifderes

A Bahia é o quarto Estado em termos popula- como o Senador Antonio Carlos Magalhães, Paulo
cionais do Brasil, sendo, todavia, o vigésimo primeiro Souto, Lufs Eduardo e tantos outros homens impor-
no recebimento de distribuição per capita dos recur- tantes na história polftica e social do Nordeste e da
sos do SUS. Ou seja, 2,53 reais per capita por Bahia.
mês, ao passo que o Paraná, o Rio Grande do Sul, Tenho certeza de que em 1998 conseguiremos
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são con- corrigir essa injustiça, essa violência que se perpetra
templados com o dobro do valor pago à Bahia. Ainda contra os baianos, contra a própria Nação brasileira.
na Bahia 2,14 leitos por mil habitantes estão contra- Não podemos continuar aceitando as descul-
tados pelo SUS, enquanto em São Paulo, no Rio pas de que mais um ano se passará com dificulda-
Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais e no des para se rever os tetos mantidos de maneira per-
Rio de Janeiro o fndice é algo em tomo de quatro lei- versa no setor saúde neste Pafs. Sabemos dos obs-
tos Por mil habitantes. táculos para que as mudanças ocorram. Temos ple-

Enquanto se gasta com hemoterapia (pacien- na consciência disso, mas não podemos continuar
tes internados) 0,28% do valor da AIH na Bahia, silenciosos diante da falta de vontade polftica para
gasta-se 1,01% no Rio Grande do Sul, 1,21% no Pa- mudar. Devemos respeitar o direito do baiano de ter
raná, 1,14% em São Paulo - quase cinco vezes dignidade na vida. Esta luta de três anos, tempo em
mais. que exerço este mandato parlamentar, nio pode
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continuar com as nossas palavras caindo na mesmi
ce, não resultando em nada. A energia enorme que
a Bahia e os baianos dedicam ao Brasil, podendo
mover milhões de pessoas, não permitirá que o Go
verno Federal continue estático.

Este é o protesto que faço desta tribuna, na
certeza de que o Presidente Fernando Henrique e o
Ministro Carlos Albuquerque haverão de entender
que a lealdade dos baianos não exige pagamento de
benefícios governamentais; a lealdade da Bahia ao
Governo exige respeito à dignidade do povo baiano.

Temos plena consciência de que a história não
cobra do homem público apenas aquilo que ele fez,
porém, um dia, cobrará tudo o que ele deixou de fa
zer.

Estamos em paz com a nossa consciência.
Combatemos o bom combate e jamais perderemos a
vontade de lutar e a esperança da vitória.

Esperamos que um dia - e que seja muito pró
ximo - o Brasil .q!=lsperte para o grave desequilíbrio
que promove dentro da sua própria nação; entenda
que o pacto federativo, tratado como cláusula pétrea
na Constituição brasileira, não pode ser 'apenas um
pacto geográfico, com que se respeitem os limites
de Municípios e de Estados. Há que se entender
que o pacto federativo tem de ser um pacto solidário
para que, ao adentrarmos o século XXI possamos
todos nós, brasileiros do Norte ou do Sftl, olharmo
nos e, com motivo de orgulho, chamarmo-nos irmã
os brasileiros.

Durante o discurso do Sr. Ursicino
Queiroz, o Sr. Heráclito Fortes, 1/l . Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nelson Trad, 2/1. Secretá
rio.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao Deputado Ivan Valente, que disporá de
25 minutos na tribuna.

O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no Grande Expediente de hoje vamos tratar
de uma questão central para se pensar um projeto
de nação para o Brasil. Trata-se da discussão do
Plano Nacional de Educação.

Comunico aos nobres pares que o Bloco de
Oposição apresentou a esta Casa, no dia 10 de fe
vereiro último, o Plano Nacional de Educação da So
ciedade Civil, a que este Deputado teve o privilégio
de apor a assinatura, seguida das de setenta outros
Deputados. Dois dias depois, o Governo enviou a
esta Casa o Plano Nacional de Educação - previsto
na Lei de Diretrizes e Bases -, não cumprindo com

sua obrigação constitucional, já que deveria tê-lo en
viado até o dia 23 de dezembro passado.

A sociedade civil brasileira reuniu-se, na cidade
de Belo Horizonte, nos anos de 1996 e 1997, em
congressos que contaram com a presença, em mé
dia, de 5 mil educadores. Dos debates surgiu uma
proposta global do Plano Decenal de Educação para
o País, o qual abraçamos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PIa
no Nacional de Educação .está previsto no art. 214
da Constituição Federal. O Poder Legislativo tam
bém pode elaborar um plano, não apenas o Executi
vo. El)tamos reivindicando, regimentalmente, como o
projeto do Governo foi apresentado depois, que seja
apensado ao nosso durante a tramitação nesta
Casa.

É preciso dizer que esse plano já está submeti
do ao retrocesso, representado pela nova legislação
que o Governo tem implementado nesta Casa, seja
a Emenda Constitucional n.R 14, a Lei n.R 9.424; seja
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o relatório
final do ex-Senador Darcy Ribeiro. Pelo contrário,
entendemos que o projeto <:10 Governo não tem diag
nóstico, uma visão clara da situação caótica e cala
mitosa da educação em nosso País. Ouvimos a so
ciedade civil e o plano que apresentamos têm amplo
diagnóstico, mas não disponho de tempo suficiente
para expô~lo na íntegra.

Reafirmo a idéia da participação política e so
cial. O Governo ouviu poucas pessoas na elabora
ção desse plano, basicamente as Secretarias de
Educação Estadual e a UNDIME - União dos Diri
gentes do Ensino Municipal. Não ouviu o conjunto da
sociedade civil, e evidentemente não poderia ter
sensibilidade para atender as necessidades da edu-
cação brasileira. .

Relacionarei aqui as marcas distintivas dos
dois projetos. O projeto da sociedade civil prevê a
vontade política de sanar a imensa dívida social do
setor, estabelecendo como prioridade nacional os
gastos com educação.

A Constituição determina que a educação é de
ver do Estado e direito do cidadão, exatamente o
contrário da atual política governamental, que adota
a linha de desobrigação do Estado com a educação
pública, mediante a transferência de responsabilida
des para os Municípios, o setor privado e as chama
das organizações não-governamentais. Posso dizer
com certeza que, em vez de demonstrar vontade p0
lítica para atender as demandas sociais, o Governo
se desobrigou do compromisso com o setor de edu
cação.
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Citarei cinco exemplos: a violenta retirada de idade adequada; e a terceira é a ampliação do ates-
verbas para a merenda escolar, criticada em editorial so aos níveis educacionais anteriores e posteriores
do jomal O Estado de S.Paulo, de·acordo com. a ao ensino fundamental.
proposta orçamentária deste ano; a suplementação Queria comentar rapidamente essas metas
de verbas contida na Emenda Constitucional n..2 14, centrais do plano do Govemo. Embora priorize a
que determina o gasto mínimo de 300 reais por alu- educação de 1!! à 8ll séries do ensino fundamental,
no ao ano. Se fosse feito o cálculo determinado pela ninguém em sã consciência acredita que, gastando
Lei n..2 9.424, aprovada nesta Casa, hoje teríamos o 315 reais por aluno ao ano, ou pagando em média,
valor mínimo de 437 reais por aluno ao ano. no âmbito nacional, 300 reais para um professor, o

O Governo fixou, via decreto, o valor de 315 Governo poderá oferecer um ensino fundamental de
reais, descumprindo a própria lei que elaborou. É im- qualidade.
portante dizer que, se a lei fosse cumprida, o Gover- Além disso, a segunda prioridade é mentirosa,
no deveria suplementar 1 bilhão e 600 milhões aos porque o Governo vetou o dispositivo que inseria a
Municípios brasileiros que não atingissem essa educação de jovens e adultos nos fundos estaduais.
quantia. Entretanto, o Governo só alocou 269 milhõ- Não há verba alocada para a erradicação do analfa-
es para o Orçamento. Por isso, descumpriu a sua betismo e para a educação de jovens e adultos, os
própria lei, aprovada nesta Casa. chamados cursos supletivos.

Disponho de dados referentes aos gastos e va- O Governo, em nome de priorizar o ensino fun-
lores autorizados para educação e cultura entre damental, adotou a política de passar a incumbência
1995 e 1998, já traduzidos em' preços médios deste para os Municípios, prejudicando assim a educação
ano. Em 1995, foram 14 bilhões; em 1996, 12 bilhõ- infantil, ou seja, a creche e a pré-estola. Desprezou
as e 250 milhões; em 1997, 12 bilhões e 200 milhõ- a obrigatoriedade constitucional de universalizar o
as; em 1998, projetados 11 bilhões e 269 milhões. ensino médio de 2.2 grau, e quer privatizar o ensino
Portanto, no Governo Fernando Henrique Cardoso superior no País.
houve uma redução de verbas federais para a edu- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
cação da ordem de 19,57%. E o Ministro multimídia poderia deixar de apresentar alguns dados. Sei que
da Educação, Sr. Paulo Renato Souza, pronuncia-se o nobre Deputado José Pinotti gostaria de fazer urn
nos meios de comunicação, que por conseguinte en- aparte, e terei o maior prazer em ouvir S.Exa., mas
golem a falsa opinião de que S.Exa. é o rnelhor Mi- eu gostaria de citar estes dados, que dão o diagnós-
nistro e a educação brasileira vai bem, porque trans- tico da educação nacional.
feriu responsabilidades para os Municípios. Mas ne- Tenho aqui a análise do nosso plano, que diz o
nhum tostão foi direcionado para a educação. Ao seguinte: •Ainda que a propaganda governamental
contrário, foram repassados 19,57% a rnenos em alardeie o contrário, o sacrifício da educação infantil
verbas para o setor. embutido na Emenda Constitucional n.2 14 não as-

Gostaria de citar outro exemplo, Sr. Presidente, segura a universalização co ensino fundamental."
Sras. e Srs. Deputados: o salário-educação, criado E diz que nem toda população de 7. a 14 anos
para impulsionar a educação fundamental, não está está matriculada e a que freqüenta a escola não está
sendo pago pelos empresários, que depositaram em necessariamente na série adequada ou na faixa etá-
juízo 240 milhões de reais. O charnado contrato tem- ria própria. Olhe os números, Deputado José Pinotti,
porário de trabalho aprovado por esta Casa reduz que são fantásticos.
em 50% o salário-educação para as empresas, e a A evasão e a repetência são muito grandes: 5
Emenda Constitucional n..2 14, de-minha autoria, que milhões em 1995. E mais: em 1993, apenas 5% da
acabava com a maracutaia praticada por empresas população ocupada era constituída de crianças de
de contratarem ou formarem as próprias escoléls, só 10 a 14 anos, 5,2 milhões de crianças; quanto aos
entrará em vigor em 'oito anos, mais uma prova de adolescentes, 6,5% entre 15 e 17 anos, ou seja, 4,3
que a educação pública vem sendo violentamente milhões de pessoas. E entre· esses, que deveriarr:
atingida e abalada. estar no 22 grau, 4,3 milhões estavam empregados.

Sr. Presidente, a meta inicial do plano do Go- Temos ainda dados sobre o fluxo escolar brasi-
vemo é o ensino fundamental obrigatório de oito sé- leiro que mostram exatamente que não bastarn nú-
ries; a segunda prioridade consiste no resgate da dí- meros para qualificar o desastre educacional brasi-
vida social acumulada, garantindo a educação fun- leiro. Segundo dados do IBGE, estão matriculados
darnental a todos que não tiveram acesso a ela na na 1!! série do 12 grau o correspondente a 28% dos
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alunos .do ensino fundamental, quando o ideal se· 50% das crianças em idade de creche - zero a três
riam 12,5%, o que, multiplicado por oito, daria o total anos de idade - sejam beneficiadas.
de alunos do 1.2 grau. Na 8ll série, ou seja, na con- A proposta do Governo é muito mais tímida,
c1usão do curso, a relação é inversa, só 5% de ma- tem como objetivo universalizar apenas o ensino
trículas, quando o ideal seriam 12,5%. fundamental, retirando a obrigatoriedade em relação

Esse é o quadro da repetência brasileira, ou ao ensino médio; na educação infantil seu objetivo é
seja, 71% dos alunos matriculados no 12 grau con· atingir a metade da meta proposta pelo nosso Plano
centram·se até a 41 série apenas, o velho primário. Nacional de Educação e no ensino superior - o De-
Somadas, evasão e repetência no ensino fundamen· putado José Pinotti já foi Reitor da Unicamp e sabe
tal alcançam uma taxa média de quase 40%. bem - é privatizar e desresponsabilizar-se.

Quero citar ainda alguns dados do ensino mé- Fizemos e analisamos cálculos e propostas,
dio, já que nã(\ tenho tempo de explorar aqui os da- portanto não temos metas absurdas. Propomos gas-
dos das diferenças regionais, porque no Nordeste, tar 10% do PIB em despesas correntes até o ano
de acordo com ô Deputado Ursicino Queiroz, que 2008. Isto é possível e viável, por uma razão muito
me precedeU ·na tribun~, é muito maio~ o déficit edu- simples: para se ter um mínimo de qualidade, dá
cacional. para se gastar de 25 a 30% da renda per capita na-

No ensino médio, para os jovens de 15 a 18 cional aluno/ano, ou seja, quatro mil dólares. Deve-
anos, a idade própria, temos apenas 20% matricula- ríamos gastar no mínimo mil reais aluno/ano na edu-
dos no 22 grau; 30% estão matriculados no 12 grau; cação pré-escolar! e fundamental e 30% da renda
10% no supletivo e 28% estão totalmente·fora da es· per capita no ensíno superior. Esse foi o cálculo bá·
cola. sico que fizemos.' Qualquer país do mundo deve e

Já os nossos vizinhos do Mercosul, Chile, Ar- pode gastar isso. O Brasil deve gastar esse percen-
gentina, Uruguai e Paraguai, têm uma média de ma· tual, porque só de ·sonegação, evasão e renúncia fis·
trículas no 22 grau da ordem de 78 a 85% dos jovens cal são 85 bilhões de dólares, como detectou a CPI
na idade própria. Quer dizer, a nossa taxa repre- da Evasão Fiscal no Senado. E mais, temos, sim, o
senta menos da metade das desses países. direito de dizer isso. Vou citar apenas mais um dado,

Sr. Presidente, no ensino superior, para citar depois concederei o aparte ao Deputado José Pinotti.
mais um dado dos nossos vizinhos, o que chama a Hoje pela manhã ouvi a jornalista Míriam Lei·
atenção de imediato é o baixo percentual de estu- tão, da Globo, dizer à população que de novembro
dantes desse nível, em comparação, por exemplo, para cá, só com o aumento da dívida pública brasi-
com a Argentina. Aqui, enquanto para cada 100 mil leira provocado pela elevação da taxa de juros, fo-
habitantes pouco mais de mil estão no ensino supe· ram consumidos 8 bilhões de reais. E isto para não
rior, o que constitui 1% da população, no nosso país dizer dos 37 bilhões alocados para esse fim no Or-
vizinho são aproximadamente 3 mil e 300 universitá- çamento da Republica. Eu pergunto: com esse mo·
rios; já o Canadá possui sete mil universitários para delo insano haverá verba para a educação, para a
cada 100 mil habitantes. saúde, para a moradia, para o transporte, para a in-

Outro dado assustador é que apenas 11 % dos fra-estrutura P. PQra o investimento no Brasil? Não.
jovens entre 18 a 24 anos em nosso País freqüen- p(lr ie~:J estamos 'propondc{uma brutal reforma tribu·
tam a universidade, sendo que apenas 3% vêm da tária, o fim da sonegação, a suspensão do pagamento .
escola pública. dos juros da dívida externa, o alongamento do perfil da

Sr. Presidente, Srs. Deputados, àntes de pas- dívida intema e a, mudança desse modelo econômico
sar a palavra ao Deputado José Pinotti, gostaria de insano que enterra o Brasil para pagar juros, vende es-
concluir meu raciocínio. O Deputado José Pinotti é tatais e sacrifica a educação e a saúde.
signatário dessa proposta do Plano Nacional de Ouço, com prazer, o nobre Deputado José P,i·
Educação e um dos educadores de maior prestígio notti.
nesta Casa. O Sr. José Pinotti - Deputado Ivan Valente,

Quero ressaltar ainda o lado do financiamento. ouvi atentamente o seu pronunciamento e quero
.ql!ais.~oas metas do Governo e quais são as nos· cumprimentá-lo por duas razões. Primeiro, por usar

. sas? As nossas metas permitirão que em dez anos o o seu tempo para falar sobre uma questão funda-
ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola mental para o País, a educação, e citar dados tão
sejam universaliiados; que 40% dos jovens em ida· importantes~ tão reais e tão contundentes, que repre-
de própria estejam na universidade e também que sentam o retrato da educação brasileira. Em segun-
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do lugar, por esta proposta alternativa encabeçada Iizam e controlam, porque os empréstimos estão su-
por V.Exa., que mostra que a Oposição nesta Casa bordinados à seguinte lógica: o Brasil é um país de-
não apenas critica, mas também propõe. E V.Em., pendente e subalterno; o Brasil não precisa de sobe-
prova viva disto, apresenta a esta Casa uma propos- rania; o Brasil pode importar know-~pw e tecnolo-
ta que é a dos educadores brasileiros para uma edu- gia; o Brasil não ptecisa de jovens que tenham uma
cação democrática no Brasil. Quero fazer apenas formação geral, humanística, capaz de responder
um comentário, Deputado Ivan Valente. O que aos desafios de construção em um projeto de nação.
V.Exa. acabou de expor demonstra claramente que Então,> não precisamos de uma educação inde-
a educação em nosso PElís está sendo orientada pe- pendente, de uma formação geral. Precisamos de
los economistas, que determinam ao Ministro da técnicos, como foi o caso do Decreto n..!! 2.208, que
Educação duas diretrizes básicas fundamentais. A retoma e módifica o ensino profissional no nosso
primeira é fazer economia com a educação, que é País, como é o caso do corte das bolsas de estudo
o que está acontecendo, e a segunda é privatizar a . da Capes e do CNPq, que o próprio ex-Ministro José
educação, que também é o que está acontecendo. Serra chamou, em um artigo para o Correio Brazi-
Sou amigo do Ministro Paulo Renato, que rne suce- liense, de urn verdadeiro tiro no pé. Quer dizer, hou-
deu na reitoria da Unicamp. É um homem digno, ve um corte de 100 milhões de reais em bolsas de
mas está subordinado à lógica econômica privatizan- estudo que vão planejar o desenvoMmento científico
te deste Governo, que está privatizando a cidadania, e tecnológico brasileiro e pagamos em quatro meses
porque a educação é a essência da cidadania. Sem 8 bilhões de reais a mais de juros da dívida interna
.educação não há correção. do grande problema bra- só com a elevação de juros para captar o·capital in-
sileiro, que é a diferença social. A educação é uma ternacional.
arma, co~o V.Exa. demonstrou, para, dando ":Iais Por isso, Sr. Presidente, entendemos que a
aos ~ue. tem menos e~ casa,. ~ferecer oportunlda- discuss.ão .sobre educação nesta Casa precisa em-
des !gu~ls. E a educaçao ~rasllelra está atuando no polgar os Parlamentares, os partidos e a Nação bra-
sentido Inverso. Ela trata plO~ os que têm ~~nos em sileira, porque essa é a resposta de que o Brasil pre-
suas casas. p~ra manter as diferenças.sociais em fa- cisa. O País tem de começar a discutir a educação,
vor do capitalismo, do poder.econômico. Parabéns, que não pode mais ser objeto de luta de palanque,
Dep~tado Ivan Valente. Continue na sua luta. Esta- de cinco dedos abertos, de mão espalmada para di-
mos Junto com ela. zer que ela é prioridade. Educação tem de ser priori-

O SR. IVAN VALENTE - Agradeço ao Deputa- dade de verdade, e isso se manifesta em vontade
do José Pinotti a contribuição valiosa que dá neste política, em verbas para a educação e na viabiliza-
momento. ção prática do resgate da cidadani~ do povo brasilei-

Sr. Presidente, queria aproveitar esses minutos ro e do projeto de Nação que já tivemos e que, com
finais para firmar uma questão que é central. Toda a o projeto neoliberal de Fernando Henrique Cardoso,
linha seguida pelo Ministério da Educação no Brasil estamos entregando para ser uma Nação subalterna
e também agora pelo Ministério de Ciência e Tecno- e submissa.
logia vem debaixo do tacão da proposta do Banco Não queremos isso. Queremos um País livre e
Mundial para o Brasil. Ela segue ipsis litteris. soberano, com escola para o nosso povo para a ele-

Este Deputado teve a oportunidade de ler os vação do nível de consciência do povo brasileiro.
documentos do Banco Mundial. Queremos um Brasil que tenh~ futuro. Tudo isso de-

Pedimos o documento do Banco Mundial para o pende da educação.
Brasil: o qual nos foi fornecido depois de muita luta, ? Era o que tinha a dizer.
também do BID, ~tud~ os documento.s e concI~l- O SR MARÇAL FILHO _ Sr. Presidente o
mos que toda a linha seguida para o ensino supenor· , peç
era nesse sentido. E a discussão da PEC n.2 370 e da a palavra pela ordem.
PEC n.2 14 é a comprovação disso. Não é preciso O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem
ler os documentos do MEC e do Banco Mundial. V.Exa. a palavra.

Os assessores do Banco Mundial estão dentro O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pela or-
do MEC. Os assessores do Banco Mundial saíram demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da clandestinidade. Os assessores do Banco Mun- Sras. e Srs. Deputados, o tema que abordo neste
dial estão cobrando, como diz a matéria de O Esta- momento também é relativo à educação, especial-
do de S.Paulo de segunda-feira. Eles cobram, fisca- mente ao ensino superior.



Infelizmente, há um paradoxo em nosso País:
nas universidades públicas estudam universitários
de maior poder aquisitivo, o que prejudica os estu
dantes das classes mais humildes. Isso acontece
justamente porque o estudante de maior poder aqui
sitivo tem condições de uma melhor preparação para
o vestibular e, enfim, chegar à universidade. As uni
versidades particulares, em sua maioria, são com
postas de estudantes carentes, que não têm condi
ções de pagar a sua mensalidade.

E não é verdadeira, Sr. Presidente, a afirmação
de setores da imprensa de que a inadimplência do
crédito educativo é de 70%. Segundo fontes oficiais,
ela não chega a 12%.

Então, o que queremos fazer aqui é um apelo
no sentido de que o Tesouro repasse rapidamente
os recursos para o crédito educativo e nós, Deputa
dos Federais, possamos aprovar os projetos citados,
que estão em regime de urgência urgentíssima.
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Ocupo a tribuna desta Casa nesta oportunida- Existem nesta Casa mais de vinte projetos que ver-
(:Ie para &00rdar assunto que interessa diretamente a sam sobre o crédito educativo, que é importante, um
milhares de jovens que passaram pelo terror do ves- instituto sério que veio justamente para dar condiçõ-
tibular, chegam agora às portas da universidade e se es a esses universitários de estudar.
perguntam: e agora? Há um desespero generalizado no País inteiro,

Pelo menos 400 mil deles não têm as mínimas Sr. Presidente, e quando tentamos um abatimento
condições de pagar as mensalidades. Nesta hora, de recursos junto' às universidades particulares,
eles procuram os políticos, principalmente nós, De- quando tentamos conversar para que os estudantes
putados Federais, acreditando assim que temos con- possam ter um desconto, eles sempre dizem que es-
dições de distribuir as chamadas bolsas de estudo. tão no aguardo do crédito educativo. Então, espera-
Consideram-nos a última esperança. E podemos fa- mos que isso ocorra rapidamente.
zer, sim, alguma coisa, aprovando os projetos que Sr. Presidente, outro assunto que gostaria de
versam sobre o chamado crédito educativo que es- abordar é sobre o Mercosul, que atinge diretamente
tão em regime de urgência urgentíssima nesta Casa. meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Esse mercado é

O crédito educativo foi criado em 1975 para uma realidade hoje. Assim como o Mercado Comum
atender às regiões mais pobres do País, o que não Europeu se prepara para lançar uma moeda única,
vem ocorrendo atualmente. As regiões mais ricas do já estamos próximos dessa realidade. O Mercosul
nosso Brasil vêm sendo aquinhoadas de forma ge- também começa a estudar a possibilidade de que te-
nerosa com o crédito educativo, e regiões como o nhamos uma moeda única e forte, pois somente as-
Norte, o Nordeste 8' a nossa região Centro-Oeste sim poderemos. ser um país mais forte e fazer con-
não vêm tendo por parte do Poder Público a atenção traponto às grandes nações, a exemplo do que o
esperada. Mercado Comum Europeu poderá fazer em relação

Além de associar-me à luta comandada pelo .. aos Estados Unidos, grande' potência mundial.
Deputado Osvaldo Biolchi para conquistar maiores e Técnicos dos Governos brasileiro e argentino
melhores condições para o crédito educativo, faço começaram a se reunir para programar o lançamen-
um apelo para que os recursos correspondentes se- to de uma moeda única do Mercosul. O processo de
jam liberados pelo Tesouro rapidamente. Apesar de integração europeu com o lançamento de uma moa-
o Ministério da Educação e do Desporto ter previsto da comunitária exigiu não apenas muitos anos de
verbas no Orçamento, as liberações não vêm ocor- negociação, mas também uma reformulação de cri-
rendo, prejudicando sobremaneira inúmeros estu- térios, de convergências, especialmente de metas
dantes carentes de todo o Brasil, já que 70% dos de controle fiscal e monetário. Então, não é de uma
nossos universitários estudam em escolas particula- hora para a outra que vamos chegar a isso. Mas não

tenham dúvidas de que temos de começar a discutirres.
isso, e o nosso Estado, o Mato Grosso do Sul, que
está estrategicamente bem colocado, poderá ser a
porta para esse novo mercado.

O Sr. Nelson Trad, 2.2 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Efraim Morais, 4J}. Secretário.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a exemplo dos Depu
tados Ivan Valente e Marçal Filho, o assunto sobre o
qual passo a discorrer neste momento também diz
respeito à educação, mais especificamente às per
das que os Municípios estão tendo por conta da re
tenção no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis-
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tério, criado por lei recentemente implementada no mico, estes Municípios têm perdas equivalentes a 1
Brasil. bilhão de reais, das quais 600 milhões constituem

A educação deve ser a meta principal de qual- repasses que fazem aos Estados.
quer povo que tenha a pretensão de galgar passos A imprensa noticia que a União concederá,
rumo à modernidade, avançar ao encontro das con- neste ano, empréstimo da ordem de 800 milhões de
quistas culturais, tecnológicas e sociais de outros reais aos Estados, como compensação pelas perdas
participantes dessa grande aldeia que é o mundo e advindas da implantação do Fundo, ajuda que per-
seguir o inevitável caminho da globalização - intera- sistirá em 1999 - na casa de ~OO milhões de reais - e
ção de conhecimentos e troca de tecnologias -, fator no ano 2000, segundo fonte da Secretaria Executiva
eminente de facilitação do convívio. Obviamente, o do Ministério da Fazenda, além do parcelamento em
Brasil, que já pesa na balança mundial como a séti- trinta anos dos débitos, taxados em 6% de juros ao
ma expressão em termos de economia, não pode ano, conforme dados colhidos no jornal Gazeta Mar-
nem d~ve ficar de fora do contexto. cantil.

Tenho certeza, Sr. Presidente, e a própria po- Em face dessa questão, como representante
pulação brasileira sabe, que este Governo do Presi- direta do povo, na ponta da corda, quero fazer a esta
dente Fernando Henrique elegeu a educação como Casa uma proposta. Apresentei sugestão ao Ministé-
prioridade e reduziu sobremaneira o número de rio da Fazenda, por intermédio de indicação feita à
analfabetos. Mas existem algumas ponderações im- Mesa da Câmara dos Deputados, para que, relativa-
portantes que precisam ser expressamente aborda- mente ao mês de fevereiro, dê aos 'Municípios o
das nesta Casa. mesmo tratamento dispensado""aóf'fEstados com re-

Há décadas, a escola era privilégio de uma mi- lação à compensação pelas perdas advindas da im-
noria de mais abastados, que dela faziam até degrau plantação do Fundo, através da concessão de em-
de ascensão social, sem levar em conta o sentido préstimos em valor proporcionalmente equivalente
real que a palavra educação deve ter para um povo. ao concedido aos Estados e parcelamento dos débi-
Felizmente, em nossos dias, a popularização do tos municipais, com juros fixos de até 6% ao ano.
banco da escola, através da obrigatoriedade consti- Sr. Presidente, essa é uma proposta que tam-
tucional de cumprimento da etapa de ensino funda- bém tem sido discutida pelo Governador Mário Co-
mentai a todos os nacionais, impulsiona a grande vas, que representa o Estado de São Paulo. Os Mu-
Nação brasileira rumo à cidadania plena. Mas, como nicípios estão- quebrados, e essas perdas estão
todo benefício tem um ônus, com a educação não comprometendo sobremaneira a situação do ensino
poderia ser diferente. como um todo, principalmente dos Municípios que

O recém-criado Fundo de Manutenção e De- têm bolsões de pobreza esquecidos.
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori- Quero, nesta oportunidade, pedir o apoio dos
zação do Magistério causou impacto significativo nas Srs. membros desta Casa para que possamos pas-
finanças de vários Municípios, que perderam boa sar ao Ministro Pedro Malan a importância da apre-
parcela de suas rendas. Só para que V.Exas. te- ciação dessa indicação como única alternativa de
nham uma idéia, o Município de Guarulhos, da Gran- sobreyivência para os Municípios.
de São Paulo e que represento, já teve retidos cerca O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
de 6 milhões de reais desde o início do ano, o que peço a palavra para uma questão de ordem.
inviabiliza por completo seus investimentos na edu-
cação. A não existência de um período de transição O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
compatível para que se adaptem à nova sistemática V.Exa. a palavra.
compromete seriamente o bomfuncionarnento das ad- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
ministrações municipais. Municípios corno os da Gran- Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
de São Paulo e do Nordeste corno Salvador, Recife, Presidente, com base no § 32 do art. 82, formulo a
Maceió, João Pessoa, São Luís e Aracaju, que arcam seguinte questão de ordem. Já são 16h20min, temos
com àS despesas do sustento de redes próprias de na pauta da Ordem do Dia a votação de uma emen-
educação infantil - é o caso de Guarulhos, na Grande da constitucional e até este momento não temos o
São Paulo -, além dos sérios problemas urbanos e quorum regimental exigido para o inície"do processo
acentuadas bolsóes de pobreza que têm, perdem re- de votação. Indago, então, se V.Exa. dará continui-
ceita, agravando ainda mais sua situação. Segundo dade a este processo em que estamos esperando
dados do Fundo Nacional de DesenvoMmento Econô- que o quorum. se complete ou se o Regimento será



(...) A Polícia Rodoviária Federal do
Ceará comemora o excelente resultado obti
do na OPERAÇÃO CARNAVAL 98, que não
registrou nenhum óbito nas rodovias fede
rais, durante os festejos do período momes
co."ai façanha deve-se a um esforço con
junto da PRF com o Departamento de Edifi
cações, Rodagens e Transportes do Estado
do Ceàrá - DERT, Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN-CE, Secretaria de
Segurança Pública e Defesa da Cidadania
do Estado, Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Ceará e Companhia de Policia
mento Rodoviário da Polícia Militar do Ceará
- CPRV-PM, cujo somatório, aliado à ampla
participação da imprensa como parceira na
divulgação e cobertura intensa de toda a
operação, foi determinante para que se al
cançasse tal resultado.
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efetivamente cumprido, com a suspensão da ses- reais gastos por ano com indenizações ou reparaçõ-
são. es em casos em que pessoas morreram.

O SR. PRESIDENTE (Efràim Morais) - Depu- Depois de trinta dias de vigência do Código de
tado Humberto Costa, há registro de mais de quatro- Trânsito, mesmo com parcos recursos, com poucos
centos Deputados na Casa. policiais, já se constatou a redução de mais de SO%

Em virtude de sua questão de ordem, convoco nas mortes e nos acidentes. Ou seja, 2 mil pessoas
os Srs. Deputados a comparecerem ao plenário. deixaram de morrer durante os trinta dias de vigên-
V.Exa. ainda não registrou a presença no painel. É cia desse novo código. A não ser alguns irresponsá-
preciso que os Deputados em plenário registrem a veis, saudosos das manobras perigosas, dos pegas,
presença. Alguns companheiros Parlamentares que- esse código está agradando à sociedade brasileira.
rem usar a .palavra pela ordem. Continuaremos a É preciso, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro da
conceder a palavra aos Deputados inscritos. Logo Justiça e o Presidente do Contran regulamentem os
mais daremos inicio à Ordem do Dia. arts. 230 e 108 do novo Código. A Polícia Rodovi.ária

O SR. HUMBERTO COSTA - Para efeito de e a Polícia de Trânsito estão molestando as pessoas
esclarecimento, o Bloco de Oposição está obstruin- que se locomovem em carros alternativos. Este Bra-
do esta sessão. Esta a razão do meu questionamen- sil é grande demais. Não podemos comparar São
to. Paulo a Rondônia, o Rio de Janeiro a Pernambuco a

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Alguns ou à Paraíba de V.Exa., onde pessoas são transpor-
companheiros de V.Exa. não estão atendendo à tadas de pequenos distritos, das zonas rurais, em
obstrução. veículos de transporte de carga. Precisamos regula-

o SR. HUMBERTO COSTA - Estão desavisa- mentar esses dois artigos, para que o transporte al-
dos. temativo possa dar oportunidade a quem está dei-

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden- xando de roubar para transpOrtar pessoas em toyo-
te, peço a palavra pela ordem. tas, em camionetas, em vans, em kombis. Dessa

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem maneira, o caminhão que transporta areia, chuchu,
V.Exa. a palavra. pode levar até o carregador.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (P~ - PE. Sr. Presidente, em Brasnia, Capital brasileira, a
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- redução dos acidentes de trânsito atingiu 73%. Em
te, Sras. e Srs. Deputados, antes de iniciar meu pro- Recife, 42%. E no Estado do Ceará não houve ne-
nunciamento, encaminho à Mesa projeto de decreto nhuma morte nas rodovias durante o carnaval.
legislativo. Pediria aos Srs. Deputados repre- Recebemos a seguinte mensagem da Polícia
sentantes do Estado da Bahia que tomem conheci- Rodoviária Federal daquele Estado:
mento do projeto, sobre a realização de plebiscito
para criação do Estado do Rio São Francisco. Ele é
constitucional, tem técnica legislativa e é legal. Os
Srs. Deputados da Bahia que são. contra a criação
do Estado do Rio São Francisco devem procurar fa
zer uma oposição política e jurídica, e não uma opo
sição de baixo nível como a que tentaram fazer na
apresentação do projeto. Esses Deputados estão
sendo processados pela Câmara dos Deputados por
ferir um de seus membros.

Sr. Presidente, entre as diversas preocupaçGes
deste Parlamentar, durante vários anos nesta Casa,
está incluída a violência causada pelo trânsito em
todo o País. E quando apresentamos proposta de
criação de um novo Código de Trânsito Brasileiro,
nós o fizemos com muita responsabilidade, sabendo
que o Brasil não suportaria mais um trânsito que
chegou a matar em média SO mil pessoas por ano e
mutilar mais de 300 mil, tendo 1 milhão de veículos
envolvidos em acidentes e mais de 2 bilhões de
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Marcada por um planejamento minu- vez que deu ampla divulgação a todas as
cioso que 'contou com a participação de to- decisões dos coordenadores da operação,
das as forças envolvidas, a OPERAÇÃO facilitando a que o usuário, ciente das altera-
CARNAVAL 98, como foi denominada, teve ções levadas a efeito durante o período mo-
como objetivo principal a interação de todos mesco, buscasse alternativas prévias e não
os órgãos, dentro de suas respectivas juris- fosse tomado de surpresa.
dições, para proporcionar ao usuário mais Este conjunto de fatores, somados e
segurança e fluidez no tráfego, que nestas bem administrados, teve como resultado um
ocasiões tende a ser bastante volumoso e total de apenas 36 acidentes nas rodovias
problemático. No entanto, deve-se muito federais que cruzam o estado do Ceará,
deste êxito aos senhores parlamentares, contra 63 no ano de 1997 e 73 no ano de
pela coragem de entregar à população uma 1996; uma redução também do número de
legislação que, embora inicialmente tenha feridos que somaram 20 entre vítimas com
sido alvo de severas críticas por parte de vá- !esões leves e graves, contra um total de 48
rios setores da sociedade, mostra-se, pelos em 1997 e 56 em 1996; e na principal vitó-
resultados atingidos, eficiente e absoluta- ria, nenhuma morte em 1998, contra 04 em
mente necessária. 1997 e OS em 1996, sendo a única Superin-

Para levar a efeito este planejamento, tendência de Polícia Rodoviária Federal, em
todo um aparato operacional composto de todo o País, a ter atingido em 70 anos de
viaturas,' ráaios, aparelho celulares e até um existência.
helicóptero, foi posto à disposição da equipe Contra fatos não há argumentos. Estes
de trabalho formada por um representante resultados confirmam a maestria do Inspetor
de cada força envolvida com o objetivo de Ubiratan Roberto de Paula à frente dos des-
coordenarem, em conjunto, as ações de tinos da 16A SPRF, que com sensibilidade,
suas respectivas corporações e agilizarem criatividade e força de vontade e excelente
as providências necessárias ao bom anda- relacionamento com os diversos organismos
mento do planejado, uma vez que cada rep- do Governo do Estado do Ceará, vem con-
resentante conta com pleno conhecimento seguindo driblar as dificuldades num m0-

das peculiaridades de suas áreas de atua- mento adverso em que o descrédito tende a
ção. desestimular o patrulheiro ao trabalho.

Há que se esclarecer que a capital Novos desafios virão, e são conheci-
cearense tem uma característica bem parti- das as muitas dificuldades e limitações de
cular. No período de carnaval, fica pratica- recursos. Mas o fácil, já foi feito, o difícil,
mente deserta, uma vez que grande parte será feito agora, e o impossível, é apenas
da população se desloca para as cidades Ii- uma questão de temPo, mas também será
torâneas, utilizando-se para esse fim essen- feito.
cialmente das BRs 116 e 222, corno saída " Ricardo Ponte Torres, Chefe do St. Co-
sul e norte da capital cearense, respectiva- municação SociaV16ll SRPRF.
mente. Isto aumenta em muito a responsabi- Externo aqui minhas justas homenagens aos
Iidade da Polícia Rodoviária Federal, como policiais rodoviários federais do Ceará, muito bem
órgão de trânsito responsável pela seguran- comandados pelo Inspetor Ubiratan Roberto de Pau-
ça na via, ao mesmo tempo em que dá um la, dinâmico, eficiente, sensível, versátil, criativo e lí-
novo quilate ao resultado obtido na opera- der inconteste junto aos seus Gomandados.
ção em tela, pOsto que também foram deter- Gostaria, Sr. Presidente Michel Temer, de es-
minantes para o êxito, a fiscalização ostensi- tender estas homenagens, também com justeza, a
va de Costume, e a inovação de se dispor de todos os que estão envolvidos nesta permanente
uma visão aérea de toda situação, propor- operação, partindo do Dr. Lorival Carrijo da Rocha,
cionada pelo uso de um helicóptero, favore- Diretor do DPRF - Departamento de Polícia Rodoviá-
cendo a tomada de providências mais ime- ria Federal, e sua equipe de policiais rodoviários fe-
diatas e acertadas. derais. Ao bravo Diretor do Denatran, José Roberto

A imprensa, como parceira nesta opa- Dias, que, desde a entrada em vigor do novo Código
ração, foi de fundamental importância, uma de Trânsito Brasileiro, tem se dedicado, diuturna-
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mente, a sua aplicabilidade, bem como aos demais no Roriz. A população da nossa cidade cresceu,
auxiliares do D~natran e, igualmente, às equipes de mas os equipamentos de segurança pública não au-
trânsito e tráfego dos Detrans e Bptrans. Aos co- m'entaram na mesma proporção, ou melhor dizendo,
mandantes maiores deste desafio, Gen. Gilberto foram reduzidos.
Serra, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Muito embora o Governo do Prof. Cristovam
e Senador íris Resende, que, com coragem e deter- Buarque tenha conseguido aumentar o número do
minação, abraçou esta grande causa pelo bem do e~etivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo
País. de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e equipado

Espero, Srs. Deputados, que a todas estas au- melhor as nossas polícias - mais de três delegacias
toridades aqui citadas se junte a imprensa, a exem- já foram construídas no Governo Cristovam Buarque
pio do grande colaborador jornalista Alexandre Gar- durante três anos -, infelizmente, a violência ainda
cia, os intelectuais, a juventude. Em particular, para toma conta da nossa cidade, com a agravante da re-
êxito total da nova lei, é indispensável a colaboração gião do entorno, especialmente com relação ao Es-
de toda a Nação brasileira. tado de Goiás.

O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente, O Governo de Goiás considera a região do En-
peço a palavra pela ordem. torno - Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Bra-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem silinha, Parque da Barragem, Águas Lindas - como
V.Exa. a palavra. terra de ninguém. São:mais de ~OO mil pessoas que

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT - SP. habitam essas regiões, que hoje não deixam nada a
Pela ordem.'Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- dever à Baixada Flul'l1inense. Pessoas são seqües-·
te, desejo comunicar à Casa que encaminhamos à tradas no Distrito Federal e exterminadas nessa
Mesa, os Deputados Paulo Rocha, Paulo Paim e eu, grande Baixada Fluminense, a baixada do cerrado -
projeto que revoga a Lei n.2 9.601, que dispõe sobre a região do entorno do Distrito Federal. Tudo isso é
o contrato de trabalho por tempo determinado, pois muito grave!
já detectamos os malefícios que está causando no Estamos exigindo do Governo Federal o cum-
âmbito do capital e trabalho. primento da Constituição, ou seja, a liberação dos

Era o que tinha a dizer. recursos necessários, para equiparmos melhor a
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. PresideI)te, nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar e o Corpo

peço a palavra pela ordem. de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem A escalada de violência crescente no Distrito

V.Exa. a palavra. Federal deve-se, em primeiro lugar, ao desemprego
O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF. geral que assola todo o País, ocasionado por essa

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- desastrosa políticá econômica do Governo Federal,
te, há pelo menos sete anos nesta Casa venho fa- a, em segundo, pelo Governo Roriz, época em que
lando sobre um problema do Distrito Federal que se houve um adensamento populacional em nossa ci-
reflete no País inteiro. Refiro-me à questãoda segu- dade. Hoje a violência campeia no Distrito Federal.
rança pública. Portanto, é fundalJllental que existam recursos

Sempre afirmei desta tribuna que a política de necessários para aumentarmos ainda mais e equi-
ocupação desordenada do solo no Distrito' Federal parmos melhor o efetivo das nossas polícias. Mas é
traria conseqüências muito graves. . necessário que o Gov~mo F~eral e esta Casa te-

Hoje, estamos constatando a gravidade da ir- nham preocupação cpm a geração de empregos,
responsabilidade da política de adensamento de' para que Brasília não venha a viver a mesma situa-
Brasília desenvolvida na época do Governo Roriz. ção pela qual passam hoje Rio de Janeiro, São Pau-
Estamos vendo a violência crescer na nossa cidade. lo, a Grande Belo Horizonte e outras capitais.
Estão sendo assaltados postos de gasolina, pada- É preciso que as autoridades competentes - e
rias, pessoas do povo. Há poucos dias, um casal de o Governo do Distrito federal tem demonstrado sua
estudantes foi seqüestrado no estacionamento da preocupação -, que o Governo Federal não assista
Aeudf e barbaramente assassinado em Luziânia, re- passivamente a escalada da violência na região do
gião do entorno de Brasília. Tudo isso é culpa da po- entorno do Distrito Federal, que hoje já atinge nossa
lítica irresponsável desenvolvida no Distrito Federal Capital da República. É impossível a capital de qual-
na época do Governo Roriz. Houve um adensamen- quer país' do mundo conviver com um índice cres-
to de 600 mil pessoas durante seis anos de Gover- cente de violência como o que ternos hoje.



Para criar um clima de divisão na universidade,
S.Exa. oferece um programa de Bolsas para os do
centes, chamado Programa de Incentivo à Docência,
criando situações díspares dentro da universidade.
Esse programa permite a um seleto grupo de profes
sores - algo em tomo de 1 a 2% - alcançar salários,
com gratificações acumuladas, que podem chegar a
8, 9, 10 mil reais, quando cerca de 60% dos profes
sores da universidade brasileira percebem salários
irrisórios, em tomo de 1 mil e 200 reais.
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O Govemo Democrático e Popular do Prol. Com este salário, o p"rofessor não tem a míni-
Cristovam Buarque está fazendo o possível. Agora, ma condição de ensinar; um salário desses não per-
ele não é responsável pelos desmandos cometidos mite ao professor as garantias mínimas para que ele
no Governo anterior, que não se preocupou com a possa oferecer à comunidade acadêm~ca um ensino
queda da qualidade de vida, com a educação, com a de qualidade.
segurança e muito menos com a saúde pública do Ao mesmo tempo, o Ministro da Educação
Distrito Federal. Portanto, o Governo Cristovam anunciou um plano de contratação de professores.
Buarque hoje paga um preço muito alto pela irres- Nós até pensamos: quem sabe não vem alguma coi-
ponsabilidade da política demagógica e populista do sa positiva por aí? Que nada. Não é um plano de
Govemo Roriz, que quase destruiu nossa cidade, a concurso público para permitir que sejam ocupadas
qual, felizmente, está sendo recuperada -por este as vagas que estão sendo abertas nas universida-
Governo correto, honesto, sério. des, fruto da irresponsabilidade da tal proposta de

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- reforma administrativa e de reforma previdenciária,
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Inácio Arru- que estão obrigal')do milhares de servidores públi-
da, que disporá de cinco minutos para o seu pronun- cos, entre eles professores universitários, a abando-
ciamento. narem seus postos de trabalho.

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. O Brasil fez um ,esforço gigantesco para formar
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- esses professores, para garantir que eles fizessem
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna da Câ- um mestrado, um doutorado, um p6s-doutorado, que
mara dos Deputados1l'âl'a fazer breves comentários se transformassem em pesquisadores, em cientis-
a respeito da última do melhor Ministro do Govemo tas, no forte da inteligência brasileira, e o plano do
FHC, segundo as pesquisas de opinião estampadas Sr. Paulo Renato é o de retirar um pesquisador de
num dos principais semanários do País, a revista dentro do seu laboratório, onde os professores con-
Veja. Trata-se do Ministro da Educação, o Sr. Paulo vidam ás alunos para que os acompanhem em suas
Renato Souza, que cresceu fruto de vasta propa- pesquisas. Retirar esse pesquisador de dentro do Ia-
ganda, t()rnando-se, portanto, aos olhos dos pesqui- boratório, onde ele está ajudando o País, a fim de
sadores de opinião pública, o melhor Ministro do Go- que o mesmo seja transferido para uma sala de
vemo. aula, alegando-se que, com isso, a qualidade da uni-

A última do Ministro é um ataque frontal à uni- versidade vai melhorar, é umà visão equivocada. O
versidade pública brasileira; um ataque frontal à pes- Governo tenta diminuir despesas na universidade pú-
quisa, ao trabalho de extensão da universidade bra- blica brasileira através de manobras dessa natureza.
sileira; é a tentativa de transformar a universidade Esse programa não ajuda o nosso País ou a
brasileira em um mero escolão de terceiro grau. Eis universidade brasileira. Pelo contrário, ele cria confu-
o esforço do Ministro da Educação. são, atrito e dispersão dentro da universidade, pela

qual devemos zelar, mas que o Governo tem o pro-a Ministro, que tem essa noção de ur,iversida- pósito de destruir.
de, baseia sua intervenção no ensino superior do Era o que tinha a dizer.
nosso País em análise do Banco Mundial - que é o
mesmo banco que financia o projeto de desmonte O Sr. Efraim Morais, 4/J. Secretário,
generalizado dos países periféricos, inclusive de deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
uma nação continental, como é o Brasil -, adotando da pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
urna política de desmonte da universidade brasileira. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito

aos Srs. Deputados que venham ao plenário a fim
de darmos inície à Ordem do pia, da qual consta a
continuação da votação da reforma da Previdência.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna
para somar minha voz ao imenso coro de vozes que



·Os docentes, discutindo o significado
das eleições de 1998, posicionam-se pelo
combate intransigente ao continuísmo de
FHC. Denunciam e combatem o processo
eleitoral demarcado pela compra de votos,
por regras espúrias e pelo extermínio de
todo o processo de expressão democrática
e das diferenças. É necessário enfaticamen
te construir a democracia no País e impedir
o avanço do projeto neoliberal, consubstan
ciado nas reformas constitucionais, em parti
cular as reformas administrativas e da previ
dência, além do combate sem trégua ao Pa
cote de Ajuste Fiscal e a todas as medidas
que representem a destruição dos direitos
sociais dos trabalhadores."

Parabenizamos, po'1'anto, a Andes pela realiza
ção do seu XVII Congresso. Damos total apoio a en
tidades que lutam sempre por mais e melhor educa
ção. Parabéns a Andes pela árdua luta a favor da
educação pública, gratuita e de qúalidade. Objeti
vando a formação de uma sociedade justa, crítica,
plural, humana, infinitamente. Parabéns a Andes pe
los 10.aI)9.s .de existência e pela sua reafirmação
Pela identidade classista, sua disposição de luta e a
defesa permanente da universidadesernpre gratuita

. e socialmente referenciada.
Sr. Presidente, está em curso no Brasil a medi

da provisória que estabeleCeu a política de bolsas,
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dizem não ao sucateamento do ensino público e gra- educacional brasileira e, especificamente, a da uni-
tuito em curso no nosso País. Como professor, cida- versidade p~blica.

dão e político, não poderia deixar de registrar, mais Sr. Presidente, o ensino superior em nosso
uma vez, total e irrestrito apoio à luta de homens e País passa por um momento melindroso. O Governo
mulheres que, em todo o território nacional, dedica- atua de maneira destrutiva sobre a universidade, in-
ram e dedicam sua vida ao ensino brasileiro. vestindo contra sua economia, asfixiando via cortes

Exercer a profissão de professor não é fácil, de verbas, redução do quadro de carreira, suprimin-
principalmente num País onde constantemente o en- do vaga de docentes nas Instituições Federais de
sino público tem sido relegado a quarto ou quinto Ensino Superior, reduzindo o investimento em ciên-
plano nacional. Educação, apesar de todo o marke- cia e tecnologia a níveis inexpressivos, aviltando o
ting político adotado pelo Governo Federal, não é conjunto da classe trabalhadora e comprometendo a
prioridade no Brasil. soberania nacional.

Em todo o território nacional, professores e ser- Queremos firmar 110ssa posição igualmente à
vidores do ensino univerSitário têm reiteradas vezes da Andes; .quarido rechaça a política privatista e de
denunciado o sucateamento das universidades e fa- aviltamento do ensino superior público e gratuito
cuIdades públicas brasileiras. Falta tudo, Sras. e Srs. com proposta de aparente inovação, como o Provão,
Deputados. Faltam recursos materiais e humanos; mas que na prática a realidade é outra.
os prédios, as salas de aula, os laboratórios e os Sr. Presidente no XVII Congresso da Andes foi
hospitais universitários estão em péssimas condiçõ- feita a Carta de Porto Alegre, que aqui apoiamos in-
es. Professores e servidores vêem-se impedidos de tegralmente e que solicitamos seja transcrita em
trabalhar em decorrência das inundações que reite- anexo ao nosso discurso. Destacamos desta carta o
radamente ocorrem em períodos de chuvas, ou são repúdio dos docentes à política neoliberal. Como diz
obrigados a desenvolver suas atividades sob forte a carta:
calor, que, além de dificultar o bom desempenho,
ainda danifica os poucos equipamentos disponíveis.
É grave a situação dos professores e demais servi
dores da educação. Além de receberem péssimos
salários, estão há mais de mil dias sem qualquer
reajuste.

Entendemos, como os professores universitá
rios que se reuniram por ocasião do XVII Congresso
do Andes, Sindicato Nacional dos Professores Uni
versitários em Porto Alegre, no período de 6 a 12 de
fevereiro de 1998, que a crise internacional, fruto
dos capitais especulativos, além de ter atingido se
riamente o Brasil, desnudou a face cruel do Plano
Real e o seu alto custo social. Não podemos escon
der debaixo do tapete a fome e a miséria traduzidas
nos altos índices deste desemprego estrutural, agra
vados pela recessão da economia aos padrões da
mundialização do capital.

Sr. Presidente, o tapete já está por demais alto
para ocultar a realidade social brasileira. Os profes
sores, os servidores públicos, os trabalhadores de
forma geral são homens e mulheres dedicados, que
estão ficando sem as condições mínimas de conti
nuar sobrevivendo. Encontram-se em situação terrí
vel, inCiusíve agora com apropOsta dõ Governó réfe~
rente às bolsas de estudos. São milhares de desem
pregados, sem teto e sem terra.

E foi nessa situaçãO que o Congresso do An
des avaliou e discutiu com profundidade a realidade



ANDES

CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Sindicato Nacional dos Docentes
das Instituições de Ensiho Superior

Carta de Porto Alegre

Os docentês' dás instituições de Ensino Supe
rior, reunidos no XVII Congresso do Andes-SN, reali
zado na cidade de Porto Alegre de 6 a 12 de feverei
ro de 1988, avaliaram a conjuntura nacional e inter
nacional e deliberaram o seu Plano de Lutas que di
recionará as ações do Sindicato no ano de 1998.

A crise internacional, resultante do ataque dos
capitais especulativos itinerantes, repercutiu no nos
so País e colocou a nu a situação real da economia
nacional, extremamente vulnerável e submissa aos
interesses do capital internacional, com profundos
reflexos nas condições de vida do povo brasileiro;
são milhões sem condições mínimas de cidadania
porque espoliados na educação, na seguridade so
cial, sem trabalho, sem terra e sem moradia. O alto
custo social do Plano Real é cada vez mais explícito
e sequer as estatísticas oficiais conseguem ocultar a
forne, a miséria traduzida nos altos índices de de
semprego estrutural, agravados pela recessão e
adequação da economia aos padrões da mundializa
ção do capital.

Nesse quadro de destruição sistemática dos
aparelhos do Estado, voltados à consecução de polí
ticas públicas a serviço de todos os cidadãos, o go
verno busca aniquilar a Educação Brasileira, atrelan
do-a às e>(]ências do mercado. Nesta perspectiva,
atua destrutivamente sobre a Universidade Pública,
imif;::>!!ndo contra a sua autonomia, asfixiando-a via
cortes de verbas, redução do quadro de carreira, su
primindo vagas de docentes nas Instituições Fede-
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que separa professores titulares, professores douto- rais de Ensino Superior (IFES), reduzindo os investi-
res, professores especializados, levando as universi- mentos em Ciência e Tecnologia, a níveis inexpres-
dades a uma verdadeira guerra entre si. Isso não re- sivos, aviltando o conjunto da classe trabalhadora e
solve a questão. Queremos reajuste para os profes- comprometendo a soberania nacional. Ao tratar a
sores universitários, queremos que se dê dignidade educação superior pública e gratuita, o governo ab-
à universidade pública brasileira, que tanto tem con- dica de suas precípuas funções e legaliza as empre-
tribuído para a ciência, para a educação, para a tec- sas educacionais, regidas pelas leis dOI comércio, ao
nologia no Brasil. Noventa por cento das pesquisas ignorar que a educação privada é uma concessão
científicas são feitas pelas universidades federais. social e como tal a ser submetida ao controle e à fis-
Elas merecem todo o apoio desta Casa. calização do conjunto da sociedade. Os docentes re-

Sr. Presidente, reiteramos pedido a V.Exa. chaçam essa política, privatista e de aviltamento do
para que seja transcrita nos Anais da Casa a ·Carta ensino superior público e gratuito, com propostas de
de Porto Alegre·, com o nosso apoio à luta de todos aparência inovadora como o Provão, e o Programa
os professores das universidades. de Incentivo à Docência nas IFES, denunciando seu

caráter mistificador que objetiva a destruição da Uni
versidade Pública, transferindo os recursos públicos
para os cofres privados.

Este programa é mais um instrumento em dire
ção à destruição da Universidade Pública brasileira.
Essencialmente, pretende eximir o governo FHC da
responsabilidade pelo achatamento salarial imputa
do aos professores das IFES, recusando-se, mais
uma vez, a estabelecer uma política de recuperação
salarial; institucionaliza a quebra da isonomia no in
terior dessas universidades, ao instituir uma concep
ção de docência que exclui os professores aposen
tados, graduados e de 1.2 e 22 graus, o que avança
na quebra da paridade entre professores ativos e
inativos.

O Programa desrespeita a sociedade brasileira
através da produção de uma falsa idéia de ·melhoria
de qualidade do Ensino Superior da graduação·.
Dessa forma, o Governo Fernando Henrique Cardo
so nega-se a enfrentar os reais problemas que asso
lam a universidade brasileira, sobre os quais tem
acumulado as principais responsabilidades. Trata-se
de mais um ataque à autonomia universitária e à
concepção de plano de carreira e de capacitação de
cente defendidas pelo Andes - Sindicato Nacional.

Os docentes repudiam esses atos de agressão
ao patrimônio coletivo que é a Universidade Pública
e põem-se em luta para defendê-fa, colocando no
horizonte a discussão de alternativas para a radicali
zação da luta, inclusive através da implementação
de greve, pela Universidade Pública, por melhores
salários e condições de trabalho, aprovando desde
já, neste XVII Congresso, o Estado de Greve, de
monstrando o seu veemente repúdio ao governo, e a
sua disposição de impedir a destruição da universi
dade, como instituição socialmente referenciada e
que não se rende aos interesses imediatos do mer
eado e do capital. Os docentes reafirmam seus prin-



VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Em 4 de março de 1998

.Eduardo José Farah, Presidente da Federação
Pauhsta de Futebol, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto e

Considerando que os aposentados prestaram
grandes serviços enquanto estiveram no exercício
de suas atividades sendo, portando, merecedores de
toda a atenção e benefícios que lhes possam ser
concedidos, resolve:

Conceder ao aposentado, mediante a apre
sentação de Carteira de Aposentado, o direito de
entrar nos estádios do Estado de São Paulo pagan
do o mesmo valor de ingresso que é pago pelos es
tudantes.

Esta Resolução entra em vigor na presente
data, revogadas as disposições em contrário. 
Eduardo José Farah, Presidente.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL.

Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araujo - PL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco 
PMDB.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PMDB; Luciano
Castro - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães -
PPB; Heráclito Fortes - PFL. .

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes 
PSDB; Antônio Balhmann - PPS; Ubiratan Aguiar
-PSDB.
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cípios e políticas contidos na Proposta da Andes-SN RESOLUÇÃO A QUE SE REFERE O
para a Universidade Brasileira e referendam o Plano ORADOR:
Nacional de Educação e as estratégias para sua im-
plementação, coletiva e democraticamente construí- RESOLUÇÃO DA PRESID~NCIA N.2 003/98

dos no 11 CONED - Congresso Nacional de Educa
ção.

Os docentes, discutindo o significado das elei
ções de 1998, posicionam-se pelo combate intransi
gente ao continuísmo de Fernando Henrique Cardo
so. Denunciam e combatem o processo eleitoral de
marcado pela compra de votos, por regras espúrias
e pelo extermínio de todo o processo de expressão
democrática das diferenças. É necessário enfatica
mente construir a democracia no país e impedir o
avanço do projeto neoliberal, consubstanciado nas
reformas constitucionais, em particular as reformas
administrativa e da previdência, além do combate
sem trégua ao Pacote de Ajuste Fiscal e a todas as
medidas que representem a destruição dos direitos
sociais dos trabalhadores.

Os docentes indicam o fortalecimento da orga
nização sindical, a articulação da luta com as demais
categorias de trabalhadores na construção da Greve
Geral, como o instrumento de fundamental importân
cia para o enfrentarnento com o govemo Fernando
Henrique Cardoso. O momento atual deve representar
a intensificação da mobilização para a ~strução do
Projete Alternativo para a sociedade brasileira.

Ao comemorar os 10 anos do Andes-SN, os
docentes das Universidades reafirmam a sua identi
dade classista, sua disposição de luta e a defesa
permanente da Universidade Pública, Gratuita e so
cialmente referenciada.

UNIVERSIDADEI
NADA MAIS A PERDER, TODO UM MUNDO

A GANHAR

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 1998

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel TerTteQ - Tem V. Ex.!l
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, peço a V. Ex.1. que rnande transcrever nos Anais
da Casa resolução da Federação Paulista de Fute
bol, assinada pelo seu Presidente, Sr. Eduardo José
Farah.

A decisão vem atender a pedido que encami
nhamos àquela federação por intermédio e por soli
citação da Federação dos Aposentados do Estado
de São Paulo.



Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco 
PCdoB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira
- PSDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Russornanno - PPB; Corauci Sobrinho 
PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lirna - PPB; Dalila
Figueiredo - PSDB; De Velasco - Bloco' - PRONA;
Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araujo - Bloco 
PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo Jorge 
Bloco - PT; Femando Zuppo - Bloco - PDT; Franco
Montoro - PSDB; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan
Valente - Bloco - PT; Jair Meneguelli - Bloco - PT;
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - Bloco - PT; Jor
ge Tadeu Mudalen ~·PPB; José Augusto - PPS; José
Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno
- Bloco - PT; José Machado - Bloco - PT; José Pinotti
- PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; La-
martine Posella - PPB; Luciano Zica - Bloco - PT; Luiz
Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT; Luiz Gushiken - Blo
co - PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Mar
celo Barbieri - Bloco - PMDB; Marcos Vinicius de Cam
pos - PFL; Marquinho Chedief - PSB; Marta Suplicy 
Bloco - PT; Michel Temer - Bloco - PMDB; Nelson
Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves 
PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Salva
dor Zirnbaldi - PSDB; SiMo Torres - PSDB; Teima de
Souza - Bloco - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cas
cione - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaie Cobra - PSDB.

Mato Grasso

Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco
- PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Tete Bezerra - Bloco 
PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito ,Federal

Benedito Domingos.- PPB; Chico Vigilante 
Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - Blo
co - PT; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco - PMDB; Carlos Mendes - Bloco - PMDB; Jo-

Paraíba
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Rio Grande do Norte Bloco - PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó -
Ana Catarina - Bloco - PMDB PSDB; Paulo Nascimento - PPB; Roberto Jefferson

. - PTB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina .:....
PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.

São PauloÁlvaro Gaudêncio Neto - PFL; Armando Abílio
- Bloco - PMDB; Efraim Morais - PFL.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Severino Cavalcanti - PPB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula·
- PFL; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Silvio Abreu
- Bloco - PDT; Tilden Santiago - Bloco - PT; Vitto-
rio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador"": Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco - PT; Luiz Buaiz - PL;
Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Ro
berto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSDB; Álvaro Valle - PL; Arol
de de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez - PSOB; Carlos·
Alberto Campista - PFL; Cárlos Santana - Bloco 
PT; Cidinha Campos - Bloco - PDT; Eurico Miranda
- PPB; Femando Gabeira - PV; Femando Gonçal
ves - PTB; Femando Lopes - Bloco - PDT; Francis
co Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feg
hali - Bloco - PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge
Wilson - Bloco - PMDB; José Carlos Coutinho 
PFL; José Egydio - PFL; José Maurício - Bloco 
PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Cameiro - PFL;
Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Márcia
Cibilis Viana - Bloco - PDT; Mareio Fortes - PSDB;
Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT; Milton
Temer - Bloco - PT; Miro Teixeira - Bloco - PDT;
Moreira Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira -



Santa Catarina

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Oscar Gol
doni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Cerant9. - PFL; Antônio Ueno - PFL;
BasíHo Villãhr-=-pSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli -. PPB; Flávio
Ãms --PSDB; Jõâ() Iensen - PPB; José Borba 
PTB; José JaneAe PPBi Luciario-Pi-zzatto - PFL;
Luiz CaIl9s Hauly - PSDB; Maurício Requião - Blo
co - PMDB; Moacir Micheletto - Bloco - PMDB;
Nadson Micheleti - Bloco - PT; Nelson Meurer 
PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Paulo Bernardo 
Bloco - PT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson
- PSDB; Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB; Werner
Wanderer - PFL.

Djandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dercio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Bihel - PPB; \
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Má
rio Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco - PT;
Neuto de Conto - Bloco - PMDB; Paulo Bauer 
PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea 
PFL; Serafim Venzon - Bloco - PDT; Valdir Colatto
- Bloc~ - PMDB; Vânio dos Santos - Bloco - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Bloco 
PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Blo
co - PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Enio
Bacci - Bloco .- PDT; Esther Grossi - Bloco - PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Ger
mano Rigotto - Bloco - PMDB; Jair Soares - PPB;
Jarbas Lima - PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco 
PMDB; Luiz Mainardi - Bloco· - PT; Matheus
Schmidt - Bloco - PDT; Miguel Rossetto - Bloco 
PT; Nelson Harter - Bloco - PMDB; Nelson Marche-
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vari Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; zan - PSDB; Odacir Klein - Bico - PMDB; Osvaldo
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Biolchi - PTB; Paulo Paim - Bloco - PT; Paulo Ritzel
Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - - Bloco - PMDB; Renan Kurtz - Bloco - PT; Valde-
Bloco - PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - ci Oliveira - Bloco - PT; Waldomiro Fioravante -
Bloco - PT; Roberto Balestra - PPB; Rubem Cosac Bloco - PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda
- Bloco - PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; .Crusius - PSDB.
Vilmar Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha - PSD. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista

Mato Grosso do Sul de presença registra o comparecimento de 257 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre à
mesa da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento assinado pela Deputada Marta
Suplicy e pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
com o seguinte teor:

"Sr. Presidente, iaqueremos, com base
no art. 38: combinado com o art. 117, inciso
I, do Regimento Interno desta Casa, a cons
"tituição de uma Comissão Extema de Depu
tados para averiguar in loco a extensão dos
danos causados pelas recentes cheias flu
viais no Vale do Ribeira, em São Paulo, bem
como as providências que estão sendo to
madas pelos Municípios, o Estado e a União
para minimizar a situação em que se encon
tra a população daquela região atingida por
grave abalo social· e econômico, com milha
res de pessoas desabrigadas,. plantações
inundadas, cidades filodovias alagadas.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Mar
ta Suplicy, Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB; e

·--Antônio Carlos Pannunzio, PSDB."
O SR. PRESIDEN.TE (Michel Temer) - Em vo::

tação o requerimento.
O SR. PRE$IDENTe (Michel Temer) - Como

votam os Srs. Lí~eres?
A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
de Oposição enóaminha favoravelmente. Em virtude
do desastre na Iregi~o de Registro e arredores do
Estado de São Paulo, pleiteamos a criação dessa
Comissão Externa.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocolPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
concorda com a'proposta de criação de uma Comis
são Externa e entende que é muito importante o
acompanhamento da situação do Vale do Ribeira.
Grande parte da população do nosso Estado se vê,
hoje, às voltas com o problema das cheias do Rio
Ribeira, muitos estão desabrigados, à mercê dessa
dramática situação. A Câmara não se pode furtar de



O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
V. Ex..! há de lembrar que já estamo~.na Ordem do
Dia. Qual será o pànto de discussão que não este?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sabe V.
Ex.-, nobre Deputado, que a função da Mesa é zelar
pelo quorum e especialmente pela realização das
sessões. Houvesse um quorum inferior na Casa - e
registrados nás portarias se acham 406 Srs. Deputa
dos -, é clará que encerraríamos. Contudo, nesta hi
pótese, continuarei convocando os Srs. Deputados
para virem ao plenário a fim de completarmos o
quorum de 308 Sra. Deputados. Trata-se de matéria
constitucional com efeitos administrativos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter
mino à Secretaria da, Mesa que faça soar a campai
nha para que os Srs. Deputados venham ao plenário
registrar presença. São quase 17 horas. Temos de
votar matéria constitucional.

O SR. WAGNER ROSSI- Peço a palavra pela
otdem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
çá do 'PMDBconvoca seus Parlamentares para vi
rem ao' plenário, a fim de atingirmos o quorum regi
mental e podermos apreciar a matéria em pauta. Os
Srs.· Deputaâos do PMDB e do Bloco PMDB estão
convidàdos a comparecer neste momento ao plená
rio, em especial aqueles que não. marcaram ainda
presença para completarmos o quorum.
. " '0 SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Peço a pala

vra pela ordem.. '.
. OSR. PRES'DENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.l!

a palavra.
. '0' SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Em nome da Liderança do
Partido da Frente Liberal, faço um apelo aos Srs.
Parlamentares no sentido de que compareçam ime
diatamente ao plenário, para que possamos comple
tar o quorum de três quintos para votação de pro
posta de emenda à Constituiç~o. Existem na pauta
da Ordem do Dia de hoje várias emendas aglutinati
vas que precisam ser votadas em continuação à vo
tação da PEC sobre a reforma da Previdência So
cial. Portanto, Sr. Presidente, fazemos este apelo
em nome do Partido da Frente Liberal.

Já estão presentes na Casa mais de 400 Srs.
Parlamentares, número suficiente, portanto, para vo
tarmos qualquer proposta de emenda à Constituição.
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levar solidariedade e buscar soluções junto ao Go- mais de 430 Deputados na'Casa. Quer V. Ex.li recor-
vemo do Estado para atender às necessidades da- rer?
quela população.

O PMDB está solidário e vota "sim" ao requeri
'mento.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V.Ex.!! é do nosso Esta
do e conhece as condições precárias de subdesen
volvimento, pobreza e dificuldades que normalmente
existem no Vale do Ribeira. Assolado como está por
uma inundação, com pessoas desabrigadas, risco
de epidemias, consideramos absolutamente correta
a proposta da Deputada Marta Suplicy.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim" e considera oportuna a proposta da Depu
tada Marta Suplicy, porque a questão do Vale do Ri
beira preocupa extremamente o Governador Mário
Covas e a bancada paulista. A autora foi sensível e
sua proposta merece o apoio desta Casa.

A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB entende
que uma Comissão desta natureza é fundamental.
Os próprios órgãos de comunicação têm mostrado a,
situação por que passa a população do Vale do Ri~

beira.
Assim sendo, o PPB recomenda o voto "sim",

favorável ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Deputados que aprovam o requerimento permane~

çam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. !=>t

a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT -PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, levanto a
presente questão de ordem com base no § 3.2 do
art. 82. Na medida em que o único item da pauta é
exatamente a votação da emenda constitucional que
trata da reforma da Previdência e não há quorum
regimental de 308 Parlamentares registrados no pai
nel, solicito a V. Ex.!. que dê por encerrada a Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Humberto Costa, aguardaremos um instante para
que se complete o quorum de 308 votos, a fim de
podermos votar a reforma da Previdência, já que há
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Temos certeza de que nesta tarde poderemos dar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
inrcio à votação dessas matérias, para que, na próxi- V.Ex..! a p~lavra.

ma semana, possamos dar continuidade ao proces- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
so com a votação dos destaques. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

É o apelo que faço aos Srs. Parlamentares pre- Socialista Brasileiro, também encontra-se em obstru-
sentes nas dependências da Casa em nome do ção. Dessa forma, os efeitos administrativos não re-
Partido da Frente Liberal. cairão sobre os integrantes da bancada do referido

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, partido que possui a decisão de obstruir para que a
peço a palavra pela ordem. se~são não siga seu curso. Acreditamos que a ma-

O SR. PRESIDENTE (Michel Teme" - Tem V. Ex..\!. téria tem de s~r mais discutida. Inclusive estamos
l -propondo, aSSim' que se obtenha quorum, uma

a pa avra. ~ d rd t t'dquestao e o em nes e sen I o.
. ~O SR. ERALDO TRIND~DE (PPB - AP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Está re-

revls8:0 d? orador.) - Sr. Preslde~te, so~ando-se à~ gistrada a obstrução do PSB, evidentemente para os
demaiS Lideranças, o PPB também soliCita ao~ Srs. Srs. Deputados que tiverem registrado presença na
Parlamentar~s que se enc?ntram em seus gabinetes portaria. Quem não estiver com a presença registra-
e nas d?~IS dependências da ?a~a que venham da na portaria levará. falta. Trata-se de votação im-
ao plenano, porque temos maténa Importante para rt t '

I . d à té' d P 'dê . po an e.
votar re aCiona a ma na a revI nCla.. O SR COLBERT MARTINS _ Sr. Presidente

A SRA. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Preslden- I • I ordem ', '. peço a pa avra pe a .
te, peço a palavra pela orde~. I O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Ternery - Tem V. Ex. V.Ex..! a palavra. ,

a pal~vra. , O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
A ~F!A. DALILA FIGUEIREDO, (PSDB - ~P. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na condição de

Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, a Llde- Vice-Líder do partido, quero dizer que o PPS se de-
rança ~d PSDB faz um apelo aos Srs: :arlamenta- clàra em obstrução. Quanto aos efeitos administrati-
res, a fim de que compareçam ao plenano para con- vos entendemos que todos da bancada do PPS que
tinuarmos a votação da reforma da Previdência. se ~ncontram na Casa neste momento compreen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu- dem a situação com clareza e julgam que o Govemo
nico aos Srs. Deputados que ainda estão em seus tem o número necessário de votos para poder fazer
gabinetes que, se houver encerramento da, sessão, funcionar o plenário., Se isto não está acontecendo,
não será considerada a presença daqueles que a te:- o problema é do Govemo. Nós estamos em obstru-
nham registrado apenas na portaria. A presença que ção, Sr. Presidente.
vale é a do painel. Fixo um praz~ ~e vin~e mlnut?s O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
para que os Srs. Deputados se dlr~am ao plen~no, revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSTU encon-
sob pena de encerramento da sessao e consequen- trá-se em obstrução.
te suspensão do pagamento. ' O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, te, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Ex.J.a palavra.
V.Ex..! a palavr~. O SR. INOclNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efei- mais uma vez o apelo aos Srs. P~r1amentares no
to de esclarecimento a V.Ex..!, o não registro da pre- sentido de que acorram imediatamente ao plenário,
sença de Parlamentares do Bloco de Oposição no a fim de que possamos completar 'o quorum de três
painel se deve a urna posição de obstrução regimen- quintos, 308 votos, e, nesta tarde, reiniciar a votação
tal de nossa parte. Portanto, o que V.Ex." acabou de da PEC sobre a reforma da Previdência Social. Tra-
dizer não se aplica aos nossos Parlamentares. ta-se de matéria da mais alta importância, cuja vota-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica re- ção poderia ter sido iniciada esta semana para, na
gistrada a obstrução do partido de V.Ex." próxima, o mais rapidamente possfvel, podermos

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presl- concluir a votação 13m primeiro turno e, após o inter-
denle, peço a palavra pela ordem. valo regimental, dar infcio ao segundo turno. O Pafs



Portanto, Sr. Presidente, gostaria de saber se
V. Ex.A colocaráem pauta o projeto, uma vez que o
requerimento de urgência, para isso foi aprovado
pelo Plenário e referendado por V. Ex..!! há mais de
um mês.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Afirma
V.Ex..!! que o requerimento já foi aprovado pelo Ple
nário?

O SR.- JOSÉ PINOTTI - .o requerimento foi
aprovado pelo Plenário antes do recesso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
dizer a V.Ex..!!, nobre Deputado, que na próxima se
mana daremos prosseguimento à votação dos des
taques da reforma da Previdência. Tão logo seja en
cerrada essa matéria, colocaremos o referido projeto
de V.Ex}! em discussão..

O SR. JOSÉ PINOTTI - Agradeço a V.Ex..!!,
nobre Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex.J.,a palavra. " ",

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei
xar registrado que a medida provisória que trata da
cobrança de contribuição previdenciária foi reedita
da. Lembro-me de que na ocasião da sua votação
em plenário, logo após o primeiro DVS, que alterou o
§ 1.!a do art. 40, foi feito um compromisso por parte
das lideranças do Governo no sentido de que, na
reedição da medida provisória, ocorreria a exclusão
da cobrança de contribuição para os inativos. Entre-
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precisa desta reforma. E uma reforma fundamental V. Ex.A a respeito do nosso pedido de urgência para
para que possamos adaptar o Estado brasileiro a a lei dos genéricos, de autoria do Deputado Eduardo
uma nova realidade existente no mundo. Jorge.

É necessário concluirmos a votação dessa ma- Sabe V. Ex.!l que o encarecimento dos remé-
téria, sobretudo neste momento em que precisamos dios depois da Lei das Patentes foi muito grande e o
mostrar à sociedade que o Congresso Nacional, o preço deles cairá no mínimo em 40% quando se im-
Poder Legislativo do Brasil, está à altura do momen- plantar a Lei dos Genéricos. Sabe também V. Ex}!
to político que vivemos. Faço, portanto, um apelo que existe um decreto assinado pelo ex-Presidente
aos nobres pares para que venham ao plenário, a Itamar Franco, em 1993, há pouco. mais de cinco
fim de atingirmos o quorum regimental de três quin- anos, portanto, que deveria estar vigendo por meio
tos e dar início à votação desta importante matéria. do Ministério da Saúde, e não está.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- A população, principalmente a mais carente,
dente, peço a palavra pela ordem. fica obrigada a comprar remédios importados carís-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem simos, pelo nome fantasia, sem que haja fiscaliza-
V.Ex.il a palavra. ção da sua qualidade. Enquanto isso há um projeto

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. de lei tramitando no Congresso que poderia baratear
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem que- em 40% o custo dos remédios. Isso ocorre justa-
rer ser impertinente, com respeito à história de mente em nosso País, onde o Governo não distribui
V.Ex}!, creio que está claro que não há matéria a ser remédios e não cumpre sua função na área de saú-
discutida. Assim sendo, apelo a V.Ex.! para que defi-·' de.
ra o encerramento da sessão.

Não há matéria a ser discutida. Já estamos
dando um tempo maior do que se pode aos Deputa
dos que estão na Casa. É evidente que não querem
votar.

Em respeito à convivência que temos, sugiro a
V.Ex.il encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já to
mei a decisão, nobre Deputado Alexandre Cardoso,
de fixar o prazo de vinte minutos, que se encerrará
precisamente às 17h10min, quando encerraremos a
sessão, se não houver quorum, que agora natural
mente .está sendo dificultado' pela obstrução feita
pela Oposição.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex..!! a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, diante do tempo,
que V.Ex.! acaba de estipular, a Liderança do PPB
gostaria de ratificar a solicitação aos Srs. Parlamen
tares integrantes de sua bancada para que venham
ao plenário, a fim de que possamos votar matéria re
lacionada à reforma da Previdência Social.

O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex..!! a palavra.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar
este momento de silêncio e fazer uma interrogação a
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tanto, estamos com cópia do Diário Oficial, edição
de 28 de fevereiro, dia em que foi reeditada a Medi
da PrO\;;~6ria n.2 1.482, pela quadragésima, sext~
vez, e o seu art. 1.2 estabelece uma contribuição
mensal de 11% para o servidor público ativo e do
inativo, destinada ao financiamento e ao custeio de
proventos e pensões dos funcionários. Esse percen
tual incide na remuneração, conforme estabelecido
no inciso 111 do art. 1Ja da Lei n.!! 8.852, dA 4 de feve
reiro de 1994, sobre o total dos proventos.

O acordo foi íirmado no dia 11 de fevereiro
pelo Líder do Governo, Deputado Luís Eduardo Ma
galhães, logo após à votação do DVS. Dezessete
dias depois, portanto, com tempo suficiente para que
o acordo fosse formalizado, foi reeditada pela qua
dragésima sexta vez medida provisória - faço ques
tão de registrar -, num total desrespeito para com
esta Casa. E o acordo não foi confirmado nessa ree
dição.

O SR: PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Amaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..:. Vamos
prosseguir com a votação da Proposta de 'Emenda à
Constituição n.2 33-V95, uma vez que o painel eletrôni
co registra o comparecimento de 317 Srs. Deputados.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PMDB; ~Iton Roh
nelt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano
Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Roberio Araú-.
jo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - PFL;
Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco 
PMDB; Asbrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Geraldo Pestana - Bloco - PT; Giovanni
Queiroz - Bloco - PDT; Hilário Coimbra - PSDB;
Mário Martins - Bloco - PMDB; Olávio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha - Bloco - PT; Raimundo Santos
- PFL; Socorro Gomes - Bloco - PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Átila Lins - PFL; Euler
Ribeiro - PFL; José Melo - PFL; Luiz Fernando 
PPB; Paudemey Avelino - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes
Miranda - Bloco - PDT; Expedito Júnior - PFL;
Odaísa. Femandes - PSDB; Oscar Andrade - PFL;
Silvernanl Santos - PFL. '

Acre

Carloss Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Chicão Brígida - Bloco - PMDB; Emílio Assmar 
PPB; Osmir Lima - PFL; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; 00
lares Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- Bloco - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Eliseu Moura 
PL; Haroldo Sabóia - Bloco - PT; Jayme Santana 
PSDB; Magno Bacelar - PFL; Neiva Moreira - Bloco 
PDT; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Roberto Rocha
PSDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - PSDB;
Antônio Balhmann - PPS; Amon Bezerra - PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata - Bloco 
PMDB; Inácio Arruda - Bloco - PCdoB; Ubiratan
Aguiar - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
PPB; ,Heráclito Fortes - PFL.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco - PMDB.

Paraíba

Álvaro Gàudêncio Neto - PFL; Armando Abílio
-Bloco - PMDB; Efraim Morais - PFL.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Severino Cavalcanti - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT.
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Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Sílvio Abreu
- Bloco - PDT; Tilden Santiago - Bloco - PT; Vittó-
rio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Sarto

Adelson Salvador - Blado - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco - PT; Luiz Buaiz - PL;
Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Ro
berto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Álvaro Valle - PL; Arolde
de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Carlos Al
berto Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco - PT;
Cidinha Campos - Bloco - PDT; Eurico Miranda 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- PTB; Fernando Lopes - Bloco - PDT; Francisco
Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
Bloco - PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson
- Bloco - PMDB; José Carlos Coutinho - PFL; José
Egydio - PFL; José Maurício - Bloco - PDT - Lapro
vita Vieira - PPB - Laura Carneiro - PFL; Lima Net
to - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Márcia Cibilis
Viana - Bloco - PDT; Márcio Fortes - PSDB; Maria
da Conceição Tavares - Bloco - PT; Milton Temer
Bloco - PT; Miro Teixeira - Bloco - PDT; Moreira
Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira - Bloco 
PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB;
Paulo Nascimento - PPB; Roberto Campos - PPB;
Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Santos - PSDB;
Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PPB.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco
- PCdoB; Almino Affonso - PSB~ Aloysio Nunes Fer
reira - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria de Sá
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB;
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson 
Bloco - PMDB; Celso Russomano - PPB; Corauci
Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima 
PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Vellasco - Bloco
- PRONA; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho Araújo
Bloco - PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - Bloco - PT; Fernando Zuppo - Bloco - PDT;

Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas - Bloco 
PMDB; Ivan Valente- BloCo - PT; Jair Meneguelli 
Bloco - PT; João Mellão Neto - PFL; João Paulo 
Bloco - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Augus
to - .PPS; José Coimbra - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - Bloco - PT; José Machado 
Bloco - PT; José Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão 
PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Lu
ciano Zica - Bloco - PT; Luiz Eduardo Greenhalgh 
Bloco - PT; Luiz Gushiken - Bloco - PT; Luiz Máximo
- PSDB; Maruly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco
- PMDB; Marcos Vinicius de Campos - PFL; Marqui-
nho Chedid - PSD; Marta Suplicy - Bloco - PT; Michel
Temer - Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli - PTB;
Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo lzar
PPB; Robson Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; SíMo Torres - PSDB; Teima de Souza - Bloco
- PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB;
Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wels0n Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco
- PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Tetê Bezerra - Bloco 
PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante 
Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - Blo
co PT; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto
- Bloco - PMDB; Carlos Mendes - Bloco - PMDB;
Jovair Arantes - PSDB; Udia Quinan - Bloco 
PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
PTB; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino
Gonçl:\.lves - Bloco - PMDB; Pedro Canedo - PL;
Pedro Wilson - Bloco - PT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - Bloco - PMDB; Sandro Ma
bel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - PFL; Zé Go
mes da Rocha - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Oscar Gol
dini - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno -



EMENDA AGLUTINATIVA NJ! 1

A partir do conteúdo do(a)
Art. 37, § 7R, constante do art. 1!i! do Substitutivo
Item I da Emenda n.!! 12' CE/98
Emenda n.!! 37-CE/98
Emenda n.!! 58-CE/98
Alterar o Substitutivo do Senado à PEC n.!!

331/95 da seguinte forma: Artigo a ser alterado
(Substitutivo): Art. 1!!

Dispositivo da· Constituição: Art. 37, § 72, da CE
Modificação proposta pela presente Emenda:
Dê-se ao Art. 37 § 7!! a seguinte redação:

Art. 37 .

§ 7!i! É vedada a percepção simultânea
de provent~s de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou do art. 42 com a remuneração
de cargo, emprego ou função pública, res
salvados o direito de opção e execetuados
os cargos acumuláyeis na forma desta
Constituição: e os cargos em comissão de
clarados em ·Iei de livre nomeação e exone
ração.

Justificação

A presente emenda aglutinativa visa, compati
bilizando o texto do Substitutivo com o das emendas
que pretendemos fundir, a fim ae limitar as hipóteses
de acumulação de proventos com remuneração de
cargos públicos apenas aos cargos acumuláveis e
aos cargos· comissionados, observado em qualquer
caso, o teto de remuneração e o direito de opção,
quando vedada a acumulação.

Sala das Sessões, Deputado Paulo Paim 
Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Humberto
Costa - Vice-Líder do Bloco Parlamentar

Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 05327

PFL; Basflio Villani - PSDB; Chico da Princesa - transição e da outras providências; tendo pareceres:
PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
César - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli - ção pela admissibilidade, contra os votos dos Depu-
PPB; Flávio Arns - PSDB; João Iensen - PPB; José tados Silvio Abreu, ~nio Bacci, Jarbas Lima, Prisco
Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto Viana, Vicen~e Cascione e,' em separado, dos Depu-
- PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião tados Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo
- Bloco - PMDB; Moacir Micheletto - Bloco - Greenhalgh, Marcelo Déda Matheus Schmidt, Sérgio
PMDB; Nedson Micheleti - Bloco - PT; Nelson Meu- Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson (Relator:Sr.
rer- PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Paulo Bernardo Aloysio Nunes .Ferreira); e da Co'missão Especial
- Bloco - PT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johns- p~la aprovação deste e pela admissibilidade e, no
son - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomy- mérito, pela rejeição das emendas de n.~ 1 a 21, 24
de-Bloco-PCdoB;WernerWanderer-PFL. a 26, 32 a 38,40 a 50,52,54 a 64,67,6873,75 e

Santa Catarina 76, apresentadas na Comissão Especial (Relator: Sr.
Arnaldo Madeira)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa a seguinte

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dércio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- PPB;
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Má
rio Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco - PT;
Neuto de Conto - Bloco.~.,PMDB; Paulo Bauer
PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea 
PFL; Serafim Venzon - Bloco - PDr; Valdir Colatto
- Bloco - PMDB; Vânio dos Santos - Bloco - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Bloco 
PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal- Blo
co - PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Enio
Bacci - Bloco - PDT; Esther Grossi - Bloco - PT;
Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Ger
mano Rigotto - Bloco - PMDB; Jair Soares - PPB;
Jarbas Lima - PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco 
PMDB; Luiz Mainardi - Bloco - PT; Matheus
Schmidt - Bloco - PDT; Miguel Rossetto - Bloco 
PT; Nelson Harter - Bloco - PMDB; Nelson Marche
zan - PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB; Osvaldo
Biolchi - PTB; Paulo Paim - Bloco - PT; Paulo Ritzel
- Bloco - PMDB; Renan Kurtz - Bloco - PDT; Val
deci Oliveira - Bloco - PT; Waldomiro Fioravante 
Bloco - PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda
Crusius ~ PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N,..2 33-1, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno, do
substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emen
da à Constituição n)l33-F, de 1995, que modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de
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PTIPDTIPCdoB. - José Pinottl - PSB - José PI· Quero repetir que estou falando apenas em
mentel- Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB. nome do PT, pois não tive tempo de consultar os de-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ler mais companheiros. Mas o PT encaminha O voto
novamente a nova redação que se pretende dar ao pela manutenção do texto, na medid.s em que não

.art. 37, § 7/J.: há uma emenda que contemple essa nossa preocu-

§ 7/il É vedada a percepção simultâ- pação. .'
nea de proventos de aposentadoria decor- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
rentes do art. 40 ou do art. 42 com a remu- do Humberto Costa, perdoe-me, mas V. Ex.1 está
neração de cargo, emprego ou função públi- propondo a retirada da emenda?
ca, ressalvados o direito de OPç~9 e exce- O SR. ~UMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
tuados os cargos acumuláveis na forma des- não tenho condições de retirar a emenda, porque
ta Constituição e os cargos em comissão, não sou o único signatário dela. Na verdade, ela foi
declarados em lei de livre nomeação e exo- apresentada como um esforço do Bloco. Quero
neração. apenas registrar o nosso voto Mnão" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
palavra o Relator para dar parecer sobre a Emenda tação a Emenda Aglutinativa nI1. 1. Vamos ouvir os
Aglutinativa n.2 1. Srs. Uderes.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. visão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Presidente, a Emenda Aglutinativa n.~ 1 d.~ nova re-· . putados',' concordando com 'as considerações feitas
dação ao § 7.2 do art. 37, vedando a acumulação de pEJla Liderança do Bloco de Oposição, o PPS tam-
proventos de aposentadoria e a remuneração.' de bém encaminha o voto MnãoM; .... '-- ---,,_
cargos eletivos. , . O SR. M,\THI!US SCHMIDT (BloCoIPÓT-= RS.

~u~ro e~cl~recer ao PI~n~no e à Casa que o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como V. Ex.A
Sub~tltutlvo dlspo~ que as, distintas, n~turezas d?s percebeu, não há um consenso do Bloco a respeito
refendos ~argos nao eram Inc~~patlveIS com~a dita desta emenda. O PDT vai acompanhar o voto do
acumulaçao. Ape~a! de pe~ltlr~a acumul~çao, há PT, todavia, manterá a emenda seguinte, que diz
claramente a prevlsao da aphcaçao do teto fixado no respeito aos cargos eletivos. :
art.~37, ou seja, a soma dos proventos e da ramune- • O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
raçao de;orrent,~s desse cargo. P~ortanto, se de um não. Portanto, V.Ex.1 também vota "nãoM.
lado esta permitIndo a acumulaçao, de outro, está
subordinando essa acumulação ao teto constitucio- O ~R. ALEXANDRE CARDC?,SO ~PSB - ~J.
nalmente definido no Substitutivo. Se~ ~vlsão d~ ~rador.) - Sr. Presld..ente, o Partido

Daí por que o nosso parecer é contrário a~ssa ~Iallsta Brasileiro entende ~ue nao pode hav~r
emenda aglutinativa. dOIS pesos faraMa mesma medida. Portanto, encaml-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para nha o voto não à proposta em pauta.
encaminhar a votação tem a palavra o nobre Depu- , ~A SRA. MARIA VALAD~O (PTB - GO. Se~
tado Humberto Costa. revlsao da oradora.) - Sr. PreSidente, o PTB encaml-

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT _ PE. nha o voto Mnão".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende- O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
mos que essa emenda não corresponde exatamente revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
ao pensamento do PT. Não posso falar em nome do não, com o Relator.
Bloco, pois não sei se as outras forças que o compõ- O SR. WAGNER ROSSI .(BlocoIPMDB - SP.
em concordam com a emenda. Atribuo sua apresen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as ponde-
tação talvez a algum equívoco, porque nossa posi- rações já feitas indicam que caminhamos para uma
ção contrária à acumulação sempre foi muito clara, votação unânime. Teria sido melhor a retirada, mas
seja para detentores de mandatos eletivos, seja para já que ela não é possível, o PMDB encaminha o voto
ocupantes de cargos em comissão, de livre provi- MnãoM. '
mento. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado

De modo que, a rigor, nossa proposta deveria Humberto Costa, está chegando à Mesa a informação
ser para retirar as duas possibilidades de acumula- de que o Deputado Paulo Paim foi consultado e con-
ção e não para manter uma e retirar a outra. corda com a retirada da emenda.'Seria mais útil,
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como muitos estão sugerindo, que a emenda fosse fato de que há milhares de outras pessoas, igual-
retirada, já que há unanimidade quanto à votação. mente capazes, que poderiam exercer o cargo ou

O SR. HUMBERTO COSTA - Apenas um mi- emprego efetivo ou em comissão que o aposentado
nuto, Sr. Presidente. estará ocupando, mas que por força desta acumula-

o SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- ção não tem acesso a ele. Já quanto ao ocupante de
te, peço a palavra pela ordem. cargo eletivo, ente~derTl0s que é lícito permitir a acu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.!!. mulação, porque se trata de cargo transitório, de na-
a palavra. tureza política. A vedação poderá inibir que cidadãos

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. capazes, por já serem servidores aposentados, se
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL disponham a exercer cargos eletivos, pois seriam
vota "não" porque essa emenda é fruto de acordo. punidos com a perda, ainda que temporária, de suas
Se fosse retirada de texto completo, daqueles car- aposentadorias. A exceção, assim, se justifica nesse
gos eletivos,e os cargos em comissão, seria uma caso, pelo que apresentamos esta emenda proibindo
emenda até isonômica. Mas do jeito que ficou é um apenas à acumulação de proventos com a remune-
cargo minúsculo quanto àqueles que ocupam cargo ração dos cargos efetivos e comissionados e empre-
eletivo. Por isso, o PFL vota "não" à emenda. gos públicos permanentes.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, 8aIa das sessões, de l1'IaIÇO de 1998. - Deputado
peço a palavra pela ordem. Matheus Schmidt - Vice-Líder Bloco Parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Michel Teme/) - Tem V. Ex.Jl PT-PDT-PCdoB. Arnaldo Faria de Sá - Vice-Líder
a palavra. do PPB - Miguel Rossetto - Vice-Líder do Bloco

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. Parlamentar PTIPDT/PCdoB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, decidimos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mantém
retirar essa emenda aglutinativa. V.Ex.!!. a emenda, Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira- O SR. MATHEUS SCHMIDT (Bloco/PDT - RS.
da a em~da. Sem revisão do orador.) - Mantenho a emenda, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- Presidente.
bre a mesa a seguinte O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-

EMENDA AGLUTINATIVA N2 49 do a palavra ao Relator da matéria para emitir pare
cer.

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com base:

1) No parágrafo 7° do art. 37, constante no art.
12 do Substitutivo do Senado Federal à PEC n2
33/95 e

2) Na Emenda n2 58 de autoria do Dep: Paulo
Paim

Propomos a fusão dos dispositivos acima citados
dando ao parágrafo 72 do art. 37 a redação abaixo:

"Art. 37 .

§ 72 É vedada a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou do art~ 42 com a remuneração
de cargo, emprego· ou função pública, res
salvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição e os cargos eletivos."

Justificação

A proibição de acumulação de proventos com
remuneração é correta, por afastar situações que
geram distorções e impedem a melhor distribuição
dos cargos e empregos públicos. Quem já tem apo
sentadoria deve, ao gozar este direito, considerar o

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr:
Presidente, a Emenda Aglutinativa n2 49 propõe a
vedação da percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do ait. 42

,na aglomeração de cargo, emprego ou função públi
ca, ressalvados só os cargos acumulados na forma
da Constituição e os cargos eletivos.

Ora, o que está definido no projeto substitutivo
é a possibilidade de acumulação naquelas circuns-

\

tâncias já previstas na Constituição, e sempre com
subordinação ao texto constitucional.

Pensamos, e não há por que mudar o § 72 do
art. 37, que está dentro da'lógica de montagem do
Substitutivo apresentado e aprovado neste Plenário.
Aliás, Sr. Presidente, estranhamos que esta matéria
tenha de ser apreciada agora sob nova forma, já que
a manifestação do Plenário na votação inicial foi
muito clara.

Portanto, o parecer deste Relator é contrário à
emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
proceder à votação da Emenda Aglutinativa n2 49.
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Como votam os Srs. Líderes?

SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revi
são dó orador.) - Sr. Presidente, consideramos que
esta emenda, com todo o respeito ao Deputado Mat
heus Schmidt, possibilitaria que o teto definido fosse
rompido ao permitir a acumulação, inclusive com
cargos eletivos. Não podemos ter uma política em
que rompemos com todos e mantemos a estabilida
de para os cargos eletivos.

Por isso, o PPS vota contra a emenda.

A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota "não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB
RJ. sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, fala
rei pelo PCdoB, uma vez que há divergência no Blo
co Parlamentar de Oposição.

Faria sentido aprovar as duas emendas, pois
umà tiraria a acumulação dos cargos comissionados
e a outra dos eletivos. Essa acumulação não deve~

ria existir em nenhum dos dois casos. Já que tiramos
a acumulação do conjunto dos servidores públicos,
não há.razão para essa diferenciação. Como a ou
tra emenda foi retirada, votaremos contra esta, por
que não queremos admitira acumulação apenas
para cargo eletivo.

, , O- PCdoB votará "não,".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (Bloco/PDT - RS~

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com o de
vido respeito a todos que pensam de forma diferen
te, ~estamos'criando uma situação de falsa moral,'
como se estivéssemos defendendo prerrogativa, ou
melhor do que isso, privilégio parlamentar. Não é
isso. Não~~~.JJ]Os·que .um servidor aposent~do,'·

--que 'Põifepre~farserviçqs, ~eixe de ser candidato a
Vereador, a Deputado Estadual, Federal, etc. por
imposição legal. '

Considero a imposição um er~o. Por isso-con
clamo todos Os Deputados presentes a dar um voto·
favoráyel a esta. emelJda aglutinativa, evitando.,
como disse, que se crie.uma situação de falsa moral~

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisãQ do orador.) - Sr. Presidente, o PT con
sidera esse um dos artigos mais equivocados da
proposta da reforma. Além das situações previstas
na Constituição, como o caso do médico. do magis
trado e do professor, ele garante aos detentores de
mand~tos eletivos ou de cargos comissionados a
acumulação e não a opção.

,Da mesma forma que achamos que não é pos
sível permitir que apenas ocargo comissionado acu-

mule, entendemos também não ser possível permitir
que apenas o detentor de mandato acumule.

Nesse sentido, somos contrários a essa emen
da. Porém, num primeiro momento, orientamos o
Bloco de Oposição no sentido de ficar em obstrução.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex.- a palavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (BlocoIPDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
complementar o encaminhamento do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perdoe
me, Deputado Matheus Schmidt. V.Ex.i! já encami
nhou, não é?

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
só gostaria de dizer que estaremos em obstrução ini
cialmente, para depois votarmos a favpr.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex..!! a palavra.

. A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocolPCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PCdoB estará em obstrução.

O SR. DARCfslO PERONDI(Bloco/PMDB 
RS. 'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB está com o Relator. Vota "nãD" à ~menda.

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB até com
preende as razões do autor do destaque, mas vai
postular pela manutenção do texto e vota "não" ao
destaque.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não",
com o Relator.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
esse § ~ do art. 37 é fruto de um amplo entendi
mento entre todos os partidos políticos da base de
sustentação do Governo. Além do mais, ele tem dois
aspeCtos: o aspecto daqueles detentores de cargo
eletivo e dos cargos em comissão, de livre nomea
ção e exoneração. Portanto, são cargos transitórios,
demissíveis, ad nutum, e não devem ter essa restri
ção.

Em face desse entendimento, retirada a primei
ra emenda, não há sentido em manter a segunda,
sobretudo porque esses servidores seriam discrimi
nados.

Por isso, se fosse uma emenda que destacas
se os dois, poderíamos examinar uma maneira de ,



Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram aciona~ o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas queesti
verem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo d()s postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecIonar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex.- a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão dO orador.) - Sr. Presidente, o. PSDB. vota
"não".

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocolPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

. Q SR. ODELMO LEAo (PPB - MG. Sem revi
são do' õraáor~};";; Sr.-PresideAte,~avota~o".__

'. -.O_$FI~.HUMBERTOCOSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do oraijór:r~ Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR~.ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB solicita
aos seus Parlamentares que venham ao plenário.
Estamos votando destaque à emenda de reforma' da
Previdência Soçial. Nosso voto é "não".

.0 SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e apela
aos Parlamentares para que venham ao plenário, a
fim de que possamos votar matéria relacionada à re
forma da Previdência Social. Trata-se de emenda
que requer quorum qualificado de três quintos, ou
seja, 308 votos. Vários partidos estão em obstrução.
Portanto, solicitamos aos Srs. Parlamentares a pre-
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fazê-lo. Apesar de haver esse entendimento, não se O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
entende essa discriminação sobre essa parcela de V.Ex.l a palavra.
servidores. O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem

O PFL recomenda o voto "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami-
O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem nha o voto "não".

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU está O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
em obstrução. a todos os Deputados 'que tomem os seus lugares, a

OSR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não". Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é só para Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
informar à bancada que o Partido Socialista Brasilei- tos.
ro está em obstrução.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex.1 a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Ex.
que peça para verificarem o som. Não estamos 'en
tendendo direito o que as pessoas estão falando nos
microfones. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)...;. A Se
cretaria da Mesa tomará as devidas providências~
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que venham ao plenilrio. Ésta
mos votando matéria constitucional.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a'palavra pela ordem. " .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
____V.Ex.A a palavra. '

ti S-R.-HUMBERTO -COSTA (BlocolPT - Pi::.
Sern-revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em õbstrUção~' -'. _. . ", .

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz ape
Io aos Srs. Deputados no sentido de.que venham
imediatamente ao plenário. Trata-se. de .ma~~ria

constitucional, que requer quorum qualificado de
três quintos. . . -

O PFL recomenda o voto "não".
O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MI. Sem

,revisão do orador.) - A Liderança do Govemo reco-
menda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que estejam nos corredores que
venham ao plenário. Vamos começar a votação.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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sença, para que possamos concluir a votação da seu voto aos Srs. Parlamentares que estão chegan-
emenda. do ao plenário. O PPB vota "não".

Nesta votação, o PFL recomenda o voto "não". O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-

orador.) - Sr. Presidente, o PL recomenda o voto nha o voto "não".
"não". O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Oposição está em obstrução. V.Ex." a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente, O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo retificar
. O SR•. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem meu voto. Votei "sim", mas retifico meu voto para

V.Ex..! a palavra. "não".
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas peço a palavra pela ordem.
meu voto é "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço V.Ex.• a palavra.
a palavra pela ordem. O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
V.Ex.Jl·a palavra. Oposição está em obstrução.

O SR. MARÇAL FILHO (PSOB - MS. Sem re- O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-
menda o voto "não". nha o voto "não".

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
aos Srs. Parlamentares que estão chegando ao ple- "não".
nário que o voto é "não".' O SR. ARNALDO MADEIRA (PSOB - SP.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco- recomenda o voto "não".
menda o voto "não". O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.

O SR. MARÇAL FILHO (PSOB - MS. Sem re- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota Oposição está em obstrução.
"não". O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex."
vota "não". . a palavra.

O SR. JOS~ TELES - Sr. Presidente, peço a O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMOB -
palavra pela ordem. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem PMOB e o Bloco PMOB/PSOIPRONA convocam
V.Ex.· a palavra. seus Parlamentares a comparecerem ao plenário. A

O SR. JOS~ TELES (PPB - SE. Sem revisão votação é nominal, e há necessidade da presença,
do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas retifico para que haja quorum.
meu voto para "não". O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (MichelTemer) - Tem V. Ex..!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra.
V.Ex.li a palavra. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. (PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de dente, o PSOB solicita aos seus Parlamentares que
Oposição está em obstrução. venham a plenário, pois estamos em pleno processo

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem de votação.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB ratifica Nosso voto é "não".



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encontra-se em obstrução.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ime
diatamente ao plenário, a fim de votarmos essa
emenda relativa à proposta de emenda à Constitui
ção sobre a reforma da Previdência Social. Até ago
ra, votaram 266 .Srs. Parlamentares. Precisamos
atingir o quorum regimental de três quintos, ou seja,
308 votos.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador1- Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "não "

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do ora,dor.) - Sr. Presidente, o Bloco de
oposição está em P'bstruÇão.

A SRA. SIMARA. ELLERV (BlocolPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não".

O SR. HUMBER:TO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex." a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Ex.!! es
tipulàrá prazo para conclusão da votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, envidarei esforços para que continuemos
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O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem , PMDB ~ o Bloco PMDB/PSD/PRONA convocam os
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami- seus Parlamentares a comparecerem ao plenário.
nha o voto "não". O voto é "não", e é importante que todos com-

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem pareçam.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB solicita O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Parlamentares presentes em seus gabine- 'aos Srs. Deputados que venham ao plenário, pois se

, tes ou nas demais dependências da Casa que ve- trata de votação de emenda constitucional.
nham ao plenário. Estamos votando destaque à re- O SR. WELSON GASPARINI ~ Sr. Presidente,
forma da Previdência Social. peço a palavra pela ordem.

O voto do PPB é "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. HUMBERTO' COSTA (Bloco/PT - PE. V Ex a I. .... apaavra.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Oposição está em obstrução. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO vota "não".
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
dente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
acorram ao plenário. A votação necessita de maioria Oposição encontra~se em ob'strução.
qualificada, e a recomendação é o voto "não", para O SR. COLBERT MARTINS (PPS _ BA. Sem
manutenção do texto do Relator.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB _ SE. Sem ,re~isão do orador.) - Sr. ~residente, o PPS vot~
"não".

revisão do orador.) - Sr. Presidente'; o PSBcontinua
em obstrução.

O, .SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL -PE.
"Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
. da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - ,PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que acorram ao
plenário, a fim de que possamos concluir a votação
desta emenda sobre a reforma da Previdência So
cial. E também darmos prosseguimento à votação
dessa importante Proposta de Emenda à Constitui
ção e concluirmos o mais rapidamente possível a vo
tação em primeiro turno, para, após o intervalo regi
mental, iniciarmos o segundo turno.

O Partido da Frente Liberal, na votação desta
emenda, recomenda o voto "não".

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do 'orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
recomenda o voto "não" e convoca os seus Deputa
dos que ainda se encontram nos gabinetes a compa
recerem ao plenário.

A bancada do PSDB vota "não".
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB 

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A pala
vra fluxo não vem sendo utilizada há muito tempo,
mas verifico que ainda há um pequeno fluxo.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. PresidentE'
está praticamente inaudível a voz de V.Ex.A Não Sf
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votando até atingirmos o quorum. No momento preocupam com seus afazeres fora da Casa, e
oportuno, encerrarei a votação. quem está trabalhando evidentemente fica submeti-

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a do à vontade de S. Ex.as

palavra pela ordem. Mais uma ve~ apelo para que busquemos uma
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem solução, fixando um limite de tempo.

V.Ex..! a palavra. O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente,
O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP. peço a palavra pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito O SR: PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que meu voto "sim" seja mudado para "não". Ou V.Ex..! a palavra.
seja, o meu voto é "não". O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB -

O SR. WELSON GASPARINI- Sr. Presidente, SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
peço a palavra pela ordem. voto é "não·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Sem revisão
V.Ex..!! a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não·.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. O SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
vota "não" e pede aos Deputados de sua bancada .não". '

que venham ao plenário. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem

revisão do orador.) _ Sr. Presidente; ri .PPB vota te, peço a palavra pela ordem..
"não" e solicita aos Srs. Parfamentares que ainda O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
não votaram que venham ao plenário. Estamos em V.Ex..! a palavra.
processo de votação nominal de emenda aglutinati- O. SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
va que trata da reforma da Previdência social. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. PAULO NASCIMENTO _ Sr. Presiden- da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
te, peço a palavra pela ordem. apelo aos Srs. Deputados para que venham imedia-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem tamente ao plenário. Faltam apenas dez Parfamen-

V E
Jl I tares para que possamos alcançar o quorum regi-. x. a pa avra.
O SR. PAULO NASCIMENTO (PPB _ RJ. Sem mental de 308 votos, para apreciação da proposta

revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei de manei- de emenda à Constituição que trata da reforma da
Previdência Social.

ra errônea. No painel está constando "sim", mas o
meu voto é "não". O PFL recomenda o voto ·não~.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
dente, peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem encaminha o voto "não·.
V.Ex.Aa palavra. O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PPB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos dis- é "não". Queremos mais uma vez solicitar aos Srs.
cutido na Casa uma forma de agilizar as votações. Parfamentares que ainda não votaram que venham
Algumas propostas foram encaminhadas, tais como ao plenário. Precisamos dar seqüência à votação da
diminuição do número de DVS, votação em globo de proposta de reforma da Previdência Social.
emendas aglutinativas, mas na verdade devemos O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
estabelecer um limite de tempo para a votação. Há Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
meia hora votamos uma matéria e já poderíamos ter Oposição está em obstrução.
votado a segunda. Sr. Presidente, há um bom tempo o fluxo nesta

Então, volto a fazer o apelo para que V. Ex.A votação é mínimo. Creio que ela poderia ser concluí-
convoque reunião de Lideranças, a fim de fixarmos o da.
limite de tempo para as votações, porque esse é o
principal problema da Casa, e não o excesso de
emendas aglutinativas, uma vez que encontramos a
solução para DVS. Acho que a Presidência deve
empenhar-se nesse sentido. Os ·Parlamentares se
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se é a qualidade do som, mas não estamos ouvindo- mais rapidamente possível a votação, em primeiro
a. turno, de tãp importante matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou de- O PFL recomenda o voto "não".
terminar à Secretaria da Mesa que verifique a pure- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
za do som. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, quorum regimental, p PT 'recomenda o voto "não".
nesse caso seria importante que os Parlamentares A SRA. JANDIRA, FEGHALI (Bloco/PCdoB -
usassem fones, para acompanhar o que estão di- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
zendo. PCdaB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - é ver- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
dade. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente, recomenda o voto "não".
peço a palavra pela ordem. O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
V.Ex.!! a palavra. vota "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem O SR. MATHEUS SCHMIDT (BlocoIPDT - RS.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
"não". vota "sim".

A _SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a'palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex..!! a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocolPCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não
há mais fluxo de Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais
um minuto, Deputada; um minuto no sentido figura
do.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex..! a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (BlocolPT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero in
formar aos companheiros Parlamentares que foi en
tregue à Mesa requerimento de realização de ses
são em homenagem à nossa primeira escola de
samba, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Esta
ção Primeira de Mangueira, no dia 16 de abril, no
transcurso dos íu anos de sua fundação.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESID~NTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

Completa-se agora o quorum regimental, 308
Srs. Parlamentares. Poderemos, portanto, proceder
à votação desta e das demais emendas referentes à
PEC da reforma da Previdência Social, concluindo o

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quo
rum, o PSTU vota "não·. ,

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
reitera o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (BlocoIPDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa
zer uma confirmação de voto: meu voto é "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reco
menda o voto "não". .

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "sim".



O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos obser
vando que já há algum tempo não há fluxo nos pos
tos de votação. V.Exa. poderia encerrar esta vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. GILVAN FREIRE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR.. PRESIDENTE (Mich~1 Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GILVAN FREIRE (PSB-PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço o registro do
meu voto -nãoll

•

O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa.
que consigne, na votação concluída, meu voto
-não-o

O SR. EUJÁCIO SIMÕES (PL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei -não-.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
-não-o

O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é -não-.

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não-.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto -nãoll

•

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reco
menda o voto -não-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reco
menda o voto IInão-.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA .(PFL - PE.
Sem revisão do orádor.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não.

O SR. Luís ROBERTO PONTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. Luís ROBERTO PONTE (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro retificar meu voto. Nesta matéria o meu voto é
-sim-o

O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que
votei -sim-, mas meu voto é IInão·.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL - PE. Sem revi~o

do orador. ) - Sr. Presidente, gostaria de retificar o
meu voto. Votei -sim-, mas meu voto é -não·.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, acho que votei
-sim" mas meu voto é·-nãoll

•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado. Ficará registrado.
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A SRA. TELMA DE SOUZA (BIoco/PT - SP. Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lide- em plenário, pois vamos ter mais uma votação na
rança do PT recomenda o voto -não-. sessão de hoje.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran- te, peço a palavra pela ordem.
ça do PT recomenda o voto -não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem V.Exa. a palavra:
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Governo recomenda o voto "não-. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem da Frente Liberal encaminha o voto "nãoll e pede
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami- aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plená-
nha o voto -nãoll

• rio, para darmos çqntinuidade à votação das emen"
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA .(PFL ..:.. PE. das aglutinativas sobre a reforma da Previdência So-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido cial.
da Frente Liberal recomenda o voto -nãoll

•

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lideran
ça do Partido dos Trabalhadores recomenda o voto
-não·.
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o SR. JAIME FERNANDES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei ·não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação:

Votaram ·sim" 38 Srs. Deputados; votaram
·não· 365 Srs. Deputados; abstiveram-se 8 Srs. De
putados. Total de votantes: 411 Srs. Deputados.

É Reijeitada a Emenda Aglutinativa ,.p.
49

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Roberto Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL -Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT -Não
Giovanni Queiroz - BlocolPDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olavio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Eurípedes Miranda - BlocolPDT - Sim
Exp-edito Júnior - PFL - Não
Odaísa Fernandes - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
Osmir Lima - PFL -- Não
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins

Antonio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Sim
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB -rNão
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
_Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Neiva Moreira - BlocolPDT - Sim
Pedro Novais - BlocolPMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Aníbal Gomes - PSDB - Não
Antonio Balhmann - PPS - Não
Amon Bez~rra- PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Não
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Não

- -José Linhares - PPB - Não
José Pimentel- BlocolPT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Sim

- Pimentel Gomes - PPS - Não
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Pinheiro Landim - BlocoIPMDB - Não Wilson Campos - PSDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não Wolney Queiroz :-'" Bloco/POT - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Não Alagoas
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não A~bérico Cordeiro - PTB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não Augusto Farias - PFL - Não

Pi
• Benedito de Lira - PFL - Não

aUI Ceci Cunha - PSDB - Não
Alberto .silva - Bloco/PMDB - Não José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção
Ari Magalhães - PPB - Não Sergipe
B. Sá - PSDB - Não
Felipe Mendes - PPB - Não Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não Carlos Magno - PFL - Não
João Henrique - BlocolPMDB - Não José Teles - PPB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Não Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Mussa Demes - PFL - Não Messias Gois - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não Pedro Valadares - PSB - Não

Rio Grande do Norte Bahia

Ana Catarina - BlocolPMDB - Não Alcides Modesto - BlocolPT - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não . Cláudio Caj~do - PFL - N~o

Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Não Colbert MartinS - PPS - Nao
João Faustino - PSDB - Não Coriolano Sales - Bloco/PDT - Abstenção
Ney Lopes - PFL - Não Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim

P iba
Jaques Wagner - BlocolPT - Não

arai João Almeida - PSDB - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não João Carlos Bacelar - PFL - Não
Armando Abílio - BlocolPMDB - Sim João Leão - PSDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não José Carlos Aleluia - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim Luiz Alberto - BlocolPT - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Sim Luiz Moreira - PFL - Não
José Aldernir - BlocoIPMDB - Não Manoel Castro - PFL - Não
José Luiz Clerot - BIocoIPMDB - Não Mário Negromonte - PSDB - Não

Pernambuco Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Não

Ademir Cunha - PFL - Não Roberto Santos - PSDB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Não Sérgio Carneiro - BlocolPDT - Sim
Fernando Ferro - BlocoIPT - Não Severiano Alves - Bloco/PDT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Não Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não • •
Humberto Costa - BlocoIPT - Não Minas Gerais
Inocêncio Oliveira - PFL - Não Ademir Lucas - PSDB - Não
João Colaço - PSB - Não Aécio Neves - PSDB - Não
José Jorge - PFL - Sim Antonio do Valle - Bloqo/PMDB - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não Aracely de Paula - PFL - Não
Mendonça Filho - PFL - Não Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Nilson Gibson - PSB - Não Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Não Carlos Meltes - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não Oanilo de Castro - PSDB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não Elias Murad -PSDB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não Eliseu Resende - PFL - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Pessoa - BlocolPMDB - Não Francisco Horta - PFL - Não
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Genésio Bemardino - Bloco/PMDB - Não Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim Cidinha Campos - Bloco/PDT - Sim
Israel Pinheiro - PT - Não Eurico Miranda - PPB - Não
Joana d'Arc - Bloco/PT - Não Fernando. Gabeira - PV - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não Fernando Gonçalves - PTB - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim Fernando Lopes - Bloco/PDT - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não Francisco Silva - PPB - Sim
Lael Varella - PFL - Não Jair Bolsonaro - PPB - Abstenção
Leopoldo Bessone - PTB - Sim Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não João Mendes - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não Jqrge Wilson - BlocolPMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não José Carlos Coutinho - PFL - Não
Maurício Campos - PSDB - Não José Egydio - PFL -Não
Mauro Lopes - BlocolPMDB - Não José Maurício - Bloco/PDT - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não Laprovita Vieira - PPB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não Laura Cameiro :- PFL - Não
Odelmo Leão - PPB - Não Lima Netto - PFL - Não I

Osmânio Pereira - PSDB - Não Lindberg Farias' - PSTU - Não
Paulo Heslander - PTB - Não Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Não Márcio Fortes - PSDB - Não
Roberto Brant - PSDB - Não Maria da Conc~ição Tavares - Bloco/PT - Não
Romel Anízio - PPB - Não Milton Temer - Bloco/PT - Não
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Não Miro Teixeira - BlocolPDT - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não Moreira Franco - BlocolPMDB - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Não Osmar Leitão - PPB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não Paulo Feijó - PSDB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não Páulo Nascimento - PP~ - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Sim Roberto Campos - PPB - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Não Roberto Jefferson - PTB - Não
Vittório Medioli - PSDB - Não Ronaldo Santos - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Abstenção Rubem Medina - PFL - Não
Zaire Rezende - BlocolPMDB - Não Sérgio Arouca ...,. PPS - Não

E '"t S t Simão Sessim - PPB .,.. NãosplrlO an o
_ São Paulo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Abstençao
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Não Alberto Goldma~ - PSD~r Não
Feu Rosa - PSDB - Não Aldo Rebelo - BlocolPCdoB - Não
João Coser - Bloco/PT - Não Almino Affonso - PSB - Não
Luiz Buaiz - PL - Não Aloysio Nunes F~rreira - PSDB - Não
Luiz Durão - PFL - Não Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Nilton Baiano - PPB - Não Amaldo Faria de Sá - PPB '"- Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não Arnaldo Madeira - PSB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Não Ary Kara - PPB - Nãó

" Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
RIO de Janeiro Carlos Nelson ..... Bloco/PMDB - Não

Alcione Athayde - PPB - Não Celso Russomanno - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não Cunha Bueno - PPB - Sim
Álvaro Vale - PL - Não Cunha Lima - PPB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Não Dalila Figueiredo - PSDB - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não De Velasco - BlocolPRONA - Não
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Duílio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - BlocolPT - Não
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Ivan Valente - BlocolPT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João MeUão Neto - PFL - Não
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine PoseUa - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - BlocolPT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Abstenção
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.

17 § 12 do RICO.)
Nelson MarquEzelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSDB - Não
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Teté Bezerra - BlocolPMDB - Não

Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - BlocolPT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Não
Carlos Mendes - BlocolPMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - BlocolPMDB - Não
Marconi Perilio - PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Não
Nair Xavier Lobo - BlocolPMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Ze Gomes da Rocha - PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB'- Não
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL -Não
Affonso Camargo - PFL -Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César ~ Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - BlocolPT - Não
Nelson Meurer - PPB - Não
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Odflio Balbinotti - PSDB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
Paulo Bernardo - BlocoIPT - Não bre a Mesa a seguinte:
Paulo Cordeiro - PFL -Não Emenda Aglutinativa n2 2
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não A partir do conteúdo do(a)
Ricardo Gomyde - BlõcolPCdoB - Não Emenda n2 12-CE/98; Emenda n2 37-CE/98

Emenda rfl38-CE/98; Emenda rfl40-CE/98
Santa Catarina Emenda rfl48-CE/98; Emenda rfl61-CE/98

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Não .Emenda rfl67-CE/98
. Dérclo Knop - BlocolPDT - Sim alterar o Substitutivo do Senado à PEC rfl331195
Edinho Bez - BlocolPMDB - Não da seguinte forma: .
Edinho Andrino - BlocolPMDB - Não Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 12

Hugc..B.i!t_~I_- PPB - Não - Dispositivo da Constituição: Art. 40, § 22 da CF
.. José Carlos Viéírá - PFL - Não Modificação proposta pela presente Emenda:

MárioCavaJlazzi -.pPB-Não . 'Dê-se ao inciso 111 do § 22 do art. 40 da CF a
Milton Mendes - BlocolPT - Não seguinte redação:
Neuto de Conto - BlocolPMDB - Não Art 40
Paulo Bauer - PFL - Não . . ...
Paulo Bornhausen - PFL - Não § 22 Os servidores abrangidos pelo regi-
Paulo Gouvêa - PFL - Não me de previdência de que trata este artigo se-
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não rão aposentados, calculados os seus proventos
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não a partir dos valores fixados na forma do § 42:

Rio Grande do Sul .
I - por invalidez permanente, sendo os

Ad~o Pretto - Bloco/PT - Não proventos proporcionais ao tempo de serviço,
Adroaldo Streck - PSDB - Não exceto se decorrente de acidente em serviço,
Adylson Motta - PPB - Abstenção moléstia profissional ou doença grave, conta-
Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim giosa ou incurável, especificadas em lei.
Augusto Nardes - PPB - Sim " - compulsoriamente, aos setenta
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Sim anos de idade, com proventos proporcionais
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não ao tempo de. serviço; .
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Sim 111 - voluntariamente, desde que cum-
Esther Grossi - Bloco/PT - Não prido tempo mínimo de dez anos de efetivo
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não exercício no serviço público e cinco anos no
Fetter Júnior - PPB - Sim cargo efetivo em que se dará a aposentado-
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não ria, observadas as seguintes condições:
Jair Soares - PPB - Sim a) cinqüenta e cinco anos de idade e
Jarbas Lima - PPB - Sim tril'lta tl cinco de serviço, se homem, e cin-
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não qüenta anos de idade e trinta de serviço, se
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não mulher, com'pro\(entos integrais;
Matheus SChmidt - Bloco/PDT - Sim b) cinqüent/i e três anos de idade e
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não trinta de serviço, se homem, e quarenta e
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não oi~o anos de idade e vinte e cinco de serviço,
Nelson Marchezan - PSDB - Não se mulher, com proventoG proporcionais;
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não c) sessenta e cinco anos de idade, se
Osvaldo Biolchi - PTB - Não homem, e sessenta anos de idade, se mu-
Paulo Paim - Bloco/PT - Não Iher, com proventos proporcionais ao tempo
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não de serviço.
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim ..
Valdeci Oliveira - BlocolPT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
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idade mínima, penalizam gravemente aqueles que O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
ingressaram cedo no mercado de trabalho. te, peço a palavra pela ordem.

Entendemos que a idade mínima de 60 anos é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
muito elevada; além disso, a extinção da aposenta- V.Exa. a palavra.
doria proporcional é contrária ao interesse público, O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
obrigando o servidor a permanecer no serviço além Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a pa-
do desejado e impedindo a renovação necessária. lavra para fazer um apelo ao autor da emenda.

Além disso, no serviço público o critério deve Todo o sistema previdenciário'do nosso País é
ser o tempo de serviço, pois a instituição de contri- contributivo. Houve um grande avanço nesse senti-
buição é obrigação recente e não há como obrigar o do. Só três países no mundo ainda tinham o sistema
Poder Público a instituí-Ia, se não quiser, o que aliás de previdência por tempo serviço: Brasil, Paraguai e
ocorre em muitos Estados e Municípios ainda hoje. Equador. O Brasil resolveu mudar o sistema de pre-

Por isso, com base nas emendas aglutinadas, vidência por tempo de contribuição. O sistema está
propomos limites de idade menores: 55/50 anos montado, desde quando V.Exa. foi relator dessa
para aposentadoria integral e 53148 anos para apo- matéria, ocasião em que trocou o tempo de serviço
sentadoria proporcional, mantendo-se o critério de por tempo de contribuição. Trata-se de grande avan-
tempo de serviço, que é o que realmente caracteriza ço, para evitar fraudes e tempos de serviços falsos
a condição do servidor e a aquisição do direito. que ensejavam aposentadorias precoces. Todo o

Com isso, se evitaria as aposentadorias preco- sistema foi montado levando em conta o tempo de
ces, ·sem penalizar tanto o servidor. contribuição. Será um retrocesso se voltarmos ao

Sala das Sessões, - Deputado Arlindo China- sistema de aposentadoria por tempo de serviço.
glia, Bloco Parlamentar PTIPDT/PCdoB - Deputado Por essa razão, apelo ao autor da emenda
Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar para que a retire, pois ela em nada contribui para o
PT/PDT/PCdoB - José Pinotti - PSB. aperfeiçoamento do processo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou co- O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
Iher o voto dos Srs. Líderes. peço a palavra pela ordem.

O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU vota V.Exa. a palavra.
-sim-o O SR: ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB entende
ouvir o parecer do Relator. que naturalmente as intenções do autor da proposta

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. devem ser as melhores possíveis. No entanto, o tex-
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. to contraria a proposição da reforma da Previdência.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a Emenda A emenda objetiva trocar o tempo de contribuição
Aglutinativa n.g 2, na verdade, volta a abordar o tem- pelo tempo de serviço. Se a aprovarmos, será, na
po de serviço e a redução da idade mínima para a verdade, uma contradição com aquilo que já foi
aposentadoria integral e para a aposentadoria pro- aprovado.
porcional. Ou seja, está trazendo de volta à votação Portanto, o PPB, acompanhando o raciocínio
do Plenário matérias que já foram objeto de decisão, do Líder do PFL, 'solicita ao autor da emenda agluti-
que são o centro do Substitutivo. nativa que a retire, porque votaremos contrariamente

Ora, votar essa emenda significaria não termos à proposta.
o sistema contributivo, a idade mínima estabelecida. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O autor
É uma coisa que, na verdade, já foi votada por este da emenda não está presente no momento.
Plenário; o Plenário já se manifestou. E a nossa po- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
sição é contrária à emenda. peço a palavra pela ordem.

Até indagamos a V.Exa. se não é o caso de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
declarar prejudicada a emenda, porque ela muda in- V.Exa. a palavra.
teiramente o Substitutivo aprovado aqui, ou melhor, SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT - PE.
ela inverte o sentido da proposição aprovada no ple- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na condi-
nário. ção de co-autor da emenda aglutinativa, queremos

Por essa razão, nosso parecer é contrário à manter a emenda e fazer o debate sobre essas
emenda aglutinativa. questões.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Portanto, por eSlUS duas razões, por favorecer
continuar votando. a mulher e o·funcionário humilde, pela modemidade

Vamos ouvir agora o PL. da proposta, o Partido Socialista Brasileiro vota
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do "sim"•.

orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PL vota O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
"sim" e libera a bancada. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vota "sim" e libera a bancada. O Líder libera a ban- V.Exa. a palavra. '
cada. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Como vota o PPS? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não existe
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. sem nenhuma intenção de fazer um pingue-pongue, mas

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende não concordo com nada que disse o nobre Deputa-
que inequivocamente a reforma da Previdência cau- do José Pinotti, por quem tenho um respeito muito
sa prejuízos a trabalhadores e a servidores. Isso foi grande. Não irei dialogar, porque o momento não é
admitido publicamente, até mesmo pela Liderança oportuno. Respeito as decisões emanadas da Mesa
do Governo. É preciso, então, diminuir as perdas. e quero ser um cumpridor do Regimento Interno.
Existem, por exemplo, situações em que vai existir Sr. Presidente, quero saber qual é o autor da
um buraco negro; pessoas que começarem a traba- emenda aglutinativa e se ele está presente em ple-
Ihar vão ter que trabalhar ainda pelo menos alguns nário.
anos até atingir a sua idade dê' aposentadoria. Nós O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla-
votamos "sim", entendendo que isso pode de algu- reço ao nobre Líder, Deputado Inocêncio Oliveira,
ma forma reduzir prejuízos. que quem assina o requerimento é o Deputado

O PPS vota "sim", Sr. Presidente. Humberto Costa, que está presente ao lado do De-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS putado Arlindo Chinaglia. Mas vamos prosseguir

vota "sim". com a votação.
Como vota o PSB, Deputado José Pinotti? O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. sim revisão dente, peço a palavra pela ordem.

do orador.) - Sr. Presidente, ao contrário do que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ouvi do Deputado Inocêncio Oliveira, devo dizer que V.Exa. a palavra.
o PSB entende que retrocesso é tempo de contribui- O SR. ALEXANDRE CARDOSO{PSB - RJ.
ção e modernidade é tempo de serviço. Nós precisa- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só há ne-
mos analisar o que é retrocesso e o que é modemi- cessidade da presença do signatário da emenda
dade não em função de modismos internacionais, aglutinativa quando da votação do destaque. Isso
mas em função da realidade do País. Na nossa reali- tem que ficar registrado.
dade, é muito difícil que um cidadão, particularmente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa.
um cidadão pobre, que esteja no meio de sua carrei- tem razão.
ra, possa comprovar o tempo de contribuição. O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,

Portanto, trata-se de um retrocesso voltarmos peço a palavra pela ordem.
ao tempo de contribuição, quando, na realidade, po- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
demos ter tempo de serviço favorecendo aquele fun- V.Exa. a palavra.
cionário mais pobre, mais humilde, que não tem con- O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
dição de comprovar sua contribuição. Além do mais, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB· vota
votamos favoravelmente a essa emenda, porque ela "não".
respeita, acima de tudo, a mulher brasileira. A mu- A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocolPCdoB -
Iher brasileira vai ter um tempo de aposentadoria um RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, essa
pouco mais condescendente com a idade. Isso tem emenda trata de duas questões: a da idade e a da
um grande significado, porque a mulher, quando vai aposentadoria proporcional.
ao mercado de trabalho, não tem quem divida com Em primeiro lugar, quero lembrar ao Plenário
ela o seu segundo emprego, que é o de dona de que V.Exa. foi o Relator da matéria na Câmara dos
casa. Aliás, não conheço ninguém nesta Casa que Deputados e propôs como limite para a idade míni-
tenha sugerido um tipo de aposentadoria para a ma exatamente 50 e 55 anos. É o que essa proposta
dona de casa. contém. A proposta que veio do Senado Federal am-
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plia O limite para 55 e 60 anos. Então, o que se faz é brincadeira! Existe a Iicença~prêmioJ existe a licença
reduzir a exigência da idade mínima pi:ua a que cor- para tratamento de· saúde, e em ambos os casos o
responde, na verdade, ao tempo de serviço e contri- tempo é contado para efeito de aposentadoria. Nà
buição dos servidores públicos. Estamos, nessa minha terra existem pessoas aposentando-se pelo
emenda, recuperando a proposta original de V.Exa. INSS com 39 anos porque juntaram todas as Iicen-
como Relator da matéria na Câmara dos Deputados. ças. A manutenção do limite de idade e a extinção

Quanto à aposentadoria proporcional, que foi da aposentadoria proporcional vão exatamente aca-
perdida na reforma, é um verdadeiro acinte impedir bar com privilégios de uma minoria, beneficiando a
um trabalhador de, considerado o seu tempo de ser- maioria.
viço, requerer o benefício proporcional. Não há justi- O PMDB e o Bloco ficam com a maioria do

. ficativapolítica, ideológica, atuarial ou técnica que povo brasileiro e votam -não-o
justifique que um servidor nao Possa, tendo cumpri~ O SR. NOEL DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
do um determinado tempo de serviço, garantida a pela ordem. .
carência básica, pedir sua aposentadoria proporcional. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)·::;. Tem

Obviamente, o critério aqui restabelece o tem- V.Exa. a palavra.
po de serviço, até porque, no serviço público, o tem- O SR. NOEL DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB -
po de serviço é exatamente igual ao tempo de contri- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
buição. Aqui, essa questão não é colocada. Eviden- tação anterior, meu voto foi "não·.
temente, se eu estivesse discutindo a aposentadoria O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
geral, nesse caso iria mesmo impor-se a discussão peço a palavra pela ordem.
do tempo de serviço. Hoje comete-se uma tremenda O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
violência contra o trabalhador brasileiro - contrato V.Exa. a palavra.
temporário, flexibilização, terceirização, informalida- O SR. ARNALDO MADEIRA (PSOB - SP.
de - e ao mesmo tempo exige-se a comprovação do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
tempo de contribuição, o que é um contra-sen- emenda, na verdade, trata de quatro questões já de-
so.Portanto, votaremos favoravelmente, não apenas cididas por este Plenário. Ela traz de novo a questão
recuperando a proposta de V.Exa., mas também ga- do tempo de serviço versus tempo de contribuição,
rántindó a aposentadoria proporcional para o servi- quando o Plenário já decidiu pelo tempo de contri-
dor público. buição. E ainda volta à questão da idade. O Plenário

O Bloco de Oposição votl;l"sim". ". também já decidiu que a idade mínima é de fi5.anos
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB - para a mulher e 60 anos para o homem, e a emenda

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a apo- traz novamente à baila essa questão. E reintroduz a
sentadoria proporcional e o limite de idade são ques- aposentadoria proporcional! Aliás, o Plenário tam-
tões fundamentais para o saneamento da Previdên- bém já havia decidido, anteriormente, tratamento di-
cia Social. Fico surpreso quando ouço discursos em ferente para aqueles que vão entrar no sistema após
defesa da cidadania. Na ótica de alguém que é con- a promulgação da emenda.
tra a proposta da Previdência, há brasileiros que têm Finalmente, não foi citado aqui que a emenda
mais direitos e outros que têm menos! sub-repticiamente introduz a questão dos proventos

A aposentadoria proporcional é um dos maio- integrais. Portanto, toca em outro aspecto da refor-
res buracos, hoje, da previdência pública. Ela permi- ma da Previdência, a questão do redutor, tratada em
te que funcionários públicos::, e eu também sou fun- outro artigo e sorrateiramente também incluída aqui.
cionário público - possam aposentar-se com 42 anos O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
de idade, e todos os contribuintes, operários, agricul- peço a palavra pela ordem.
tores, fiquem pagando a Previdência durante mais O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
de quarenta anos. Isto, sim, é um acinte. V.Exa. a palavra. .

Em relação à idade, lembremos que um operá- O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem re-
rio se aposenta, em média, com 62,5 anos, enquan- visão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota-
to a minha categoria, a do funcionalismo, aposenta- ção, meu voto foi "não".
se com 45, 46 anos. E não é aque!e que ganha salá- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
rio de 400 ou 600 reais, e sim os que ganham de 2 te, peço a palavra pela ordem.
mil a 6 mil reais. E dizer que o tempo de serviço é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
igual ao tempo de contribuição na área pública é V.Exa. a palavra.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.
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O SR. INOC@NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao ouvir do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
algumas considerações sobre essa emenda, chego meu voto foi "não".
a pensar que as pessoas leram outra emenda. O O SR. FELlX MENDONÇA (PTB - BA. Sem
que constatei na emenda aglutinativa, já discutida revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
em várias oportunidades, foi que se procurou fazer a terior, meu voto foi "não".
mod~rnização do sistema_ de Previdência Social no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Brasil com a transfo~açao do processo por conta- vota a Liderança do Governo? .
gem de tempo ?e .S:rvIÇO em outro por c?ntagem d.e O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT S
tempo de contnbUlçao. Trata-se de um sistema mais . _ ". . . em
moderno, eficiente, que evita fraudes e aposentado- revlsao do orador.) - Sr. Presidente, a LI~er~nça do
rias recoces. Gove,rno, ~ue acompanhou toda. a~ ne~oclaçao .para

Ps b d it d" "t t a aprovaçao da reforma da Prevldencla, recomenda
o re o segun o em, que IZ respel o ao em- - d .

d t d
. . I d" a rnanutençao o texto. Portanto, recomenda o voto

po e aposen a ona proporciona, quero Izer que " - "
nenhum país do mundo pode chegar a esse ponto, nao .
sob pena de aposentar pessoas com 39, 42 anos. O Sr;I. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Se o período de vida média do brasileiro está au- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
mentando, chegaremos a um momento em que ha- Oposição recpmenda o voto "sim".
verá muito mais pessoas aposentadas do que contri- O SR. ERAl.DO TRINDADE (PPB - AP. Sem
buindo para o sistema, o que o tomará inviável. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PartidoPrQ7

Nossa preocupação é fazer com que o aposen- gressista Brasileiro não é contra os trabalhadores.
tado, no final do mês, tenha certeza de que vai rece- Entretanto, há de ·fato a necessidade de compatibili-
bel' seu vencimento, seu salário ou· sua remunera- zarem-se as necessidades dos trabalhadores com a
ção, e aqueles que têm expectativa de aposentado- realidade do País. Assim sendo, pelas razões já ex-
ria também devem ter essa certeza. Nossa preocu- postas, o PPB recomenda o voto contrário. o voto
pação é fazer com que o aposentado esteja certo de "não" à emenda aglutinativa.
que receberá, no final do mês, seus vencimentos, O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presiden-
assim como os receberão os que têm expectativa de te, peço a palavra pela ordem.
aposentar-se. O SR. PRESIDENTE (Michel Tel'Der) - Tem

Sr. Presidente, algumas considerações que fo- V.Exa. a palavra.
ram feitas acerca do processo da aposentadoria dei- O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA.
xaram-me um tanto confuso. Foi dito que se favore- Sem revisão do 9rador.) - Sr. Presidente, na vota-
ceria a aposentadoria de mulheres e de domésticas. ção anterior meu voto foi "não".
O que essa emenda tem a ver com isso? Só se ex- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
plica se as mulheres e as domésticas quiserem frau- peço a palavra pela ordem.
dar o tempo de serviço.

Ora, falemos seriamente, tratemos das coisas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
- d d V.Exa. a palavra.

com correçao, promoven o uma iscussão ampla,
de princípios e idéias, e não falseando a verdade. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

Nesse sentido, na certeza de que estamos de- Sem revisão do ol'àdor.) - Sr. Presidente, o Bloco de
fendendo a preservação de uma sociedade justa, um Oposição vota "sim".
sistema de previdência social que atenda os que O SR. NELSON' OTOCH(PSDB - CE. Sem re-
dele mais necessitam, uma previdência que venha visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

"não".ao encontro dos interesses da classe trabalhadora,
que paga e espera ter, no ocaso de sua vida, a cer
teza de que receberá sua remuneração, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não" à emenda
aglutinativa.

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.
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Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- Comunico ainda aos Srs. Parlamentares que
cadas queiram acionar o botão preto no painel até esta será a última votação da sessão de hoje.
que as luzes do posto se apaguem. O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,

Os Srs. Deputados que aihda não registraram peço a palavra pela ordem.
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que esti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
verem com as luzes acesas. O procedimento é o V.Exa. a palavra.
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota- O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa

Os Srs. Deputados que não registraram os aos Srs. Parlamentares que estão chegando agora
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos. ao Plenário que o voto é "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
te, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem "sim".
V.Exa. a palavra. O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o partido balhista Brasileiro recomenda o voto "não".
da Frente Liberal recomenda o voto "não". O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presiden-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- te, peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O voto "na-o". V E I·. xa. a pa avra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD _
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
nha o voto "não". tação anterior meu voto foi "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami- te, peço a palavra pela ordem.
nha o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- V Ex I. a. a pa avra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ (PFL _ PE.
nha o voto "não".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. da Frente Liberal recomenda o voto "não". O PFL

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de vota "não".
Oposição recomenda o voto "sim". O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA. visão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB comuni-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB ca aos Srs. Parlamentares que estão chegando ao
recomenda o voto "não", e pede aos Deputados que plenário que o voto é "não". O PSDB vota "não".
retomem ao plenário, pois estamos em processo de A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB _ BA.
votação. O PMDB vota "não". Sem revil;lão da oradora.) _ Sr. Presidente, o PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero vota "não".
comunicar aos Srs. Parlamentares que no dia de
amanhã vamos realizar sessão ordinária apenas O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
para trabalho de Comissões. Assim delibero tendo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
em vista o fato de que ainda há acordos a serem Oposição recomenda aos seus Parlamentares o

voto "sim".efetivados em tomo das emendas aglutinativas e
destaques, e ainda porque esta Presidência quer O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
reunir-se com vários Lfderes para examinar o núme- peço a palavra pela ordem.
ro de emendas aglutinativas que foram propostas, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
assim como os variados destaques. Por isso, a vota- V.Exa. a palavra.
ção da reforma da Previdência, na verdade, vai ficar O SR. SERAFIM VENZON (BlocoIPDT - SC.
transferida para a semana que vem, a fim de que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
hoje e amanhã possamos cuidar da organização do ção anterior meu voto seria "sim".
procedimento referente à votação dessa emenda à O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
Constituição. palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem A SRA. SIMARA ELLERV (Blocó/PMDB - BA.
V.Exa. a palavra. . Sem revis~o da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão vota "não".
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB, Partido Socialis- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
ta Brasileiro, vota "sim", em respeito aos trabalhado- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
res públicos e às mulheres que acumulam seus em- Oposição recomenda o voto "sim·.
pregos com a função de dona de casa. O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-

O SR. SALATIEL CARVALHO - Sr. Presiden- visão do orador.) Sr. Presidente, o PSDB recomenda
te, peço a palavra pela ordem. o voto "não· e convoca seus Parlamentares para vi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem rem ao plenário, pois esta é a última votação.
V.Exa. a palavra. A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB _ PE. Sem "re,!i~ão da oradora.) - Sr. Presidente; o PMDB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- vota nao.
ção anterior meu voto foi "não". O ~~. INOC~NCIO OLlVEI~A (PFL - ~E.

A SRA. SIMARA ELLERV _ Sr. Presidente, Sem revisa? do orador.) - Sr. Pres~d:n~e, o Partido
peço a palavra pela ordem. da Frente Liberai recomenda o voto nao. .

O SR PRESIDENTE (M' h I T ) _ T O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
• IC e emer em peço a palavra pela ordem.

V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
SR~:. SIMARA ELLERV (Bloc~IPMDB - ~A. V.Exa. a palavra.

Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presldente,.a Llde- O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
rança do PMDB ~~de aos Deputados do partido ~ue Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação
venh~m ao plenano, para que possamos conclUir a anterior meu voto foi .sim".

votaçao~ " _ " O SR. RICARDO GOMVDE - Sr. Presidente,
O PMDB recomenda o voto nao. peço a palavra pela ordem.
O ~~. HUMBERTO COSTA. (BlocolPT - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de V.Exa. a palavra.
?po~ição recomenda a seus Parlamentares o voto O SR. RICARDO GOMVDE (Bloco/PCdoB _
sim. PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- "não", mas na verdade minha intenção era votar
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- "sim". Peço que corrija meu voto.
menda o voto "não". O SR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente,

O SR. ERALDO mlNDADE (PPB - AP. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PPB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
é "não·. V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota revisão do orador.) - Sr. Presidente, para constar
"não". em Ata, na votação ~nterior meu voto foi "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- peço a palavra pela ordem.
balhista Brasileiro encaminha o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. HUMBERTO· COSTA (Bloco/PT - PE. V.Exa. a palavra. ,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. DUILlO PISANESCHI·(PTB -SP. Sem
Oposição recomenda o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. "não".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-
da Frente Liberal recomenda o voto "não". O PFL visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não.
vota "não". O SR. Heraclito FORTES - Sr. Presidente,

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- peço a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
"não". V.Exa. a palavra.
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O SR. Heraclito FORTES (PFL - PI. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, ao entrar no plená- V.Exa. a palavra.
rio encontrei meu nome no painel, e não me lembro O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Sem re-
de ter participado desta votação. Por questão de se- visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
gurança, quero apenas registrar meu voto "não". rior meu voto foi "não".

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE .(Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel temer) - Tem
I

V.Exa. a palavra. V.Exa. a palavra.
O SR. SILVIO TORRES (PSDBm - SP. Sem O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
"não". Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem O SR. SILVIO TORRES (PSDB -SP. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reca- são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen-
menda o voto "não". da o voto "não" e convoca seus Parlamentares a vi-

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- rem ao plenário, pois a votação será encerrada em
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota breve.
"não". O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,

O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Sr. Presi- peço a palavra pela ordem.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel~' Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.
V.Exa. a palavra. O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB -

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu votei voto é "sim".
"não", mas meu voto é "sim". O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão a palavra pela ordem.
do orador.) - Sr. Presidente, eu votei "não", mas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
meu voto é "sim". Houve engano de minha parte. V.Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR..SILVIO TORRES (P~DB - SP. Sem re-
peço a palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, ó PSDB vota

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem "não".
V.Exa. a palavra. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de o voto "não".
Oposição vota "sim". O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não".
da Frente Liberal recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem cerrar a votação. rodos votaram?
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
balhista Brasileiro encaminha o voto "não". peço a palavra pela ordem.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Mic!lel Temer) - Tem
a palavra pela ordem. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
V.Exa. a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- Oposição vota "sim".
visão do orador.) - Sr. Presidente, sei que V.Exa. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
tem sido extremamente tolerante, mas quero solicitar encerrada a votação.
mais alguns minutos, pois alguns Deputados avisa- O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente,
ram que já se estão dirigindo ao plenário. peço a palavra pela ordem.

O SR. OSÓRIO ADRIANO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
peço a palavra pela ordem. V.Exa. a palavra.



Roraima

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - não
Jose Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não

Alceste Almeida - Bloco - PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues -:- PTB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Roberio Araújo - PPB - ,Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátiinã Pelaes - PSDB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não

. Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - Não
Benedito Guimarães- PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Geratdo Pastana - Bloco - PT - Sim
Giovani Queiroz - Bloco PDT - Sim
Hilario Coimbra - PSDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
Olavio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco - PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco - PcdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não
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O SR. SARAIVA FELIPE (BlocoIPMDB - MG. O SR. ANTONIO UENO (PFL - PRo Sem revi~

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria são do orador.) - Sr. Presidente, eu, Deputado Anto-
de comunicar à Casa que apresentei requerimento nio Ueno, na votação anterior votei "não".
para realização de sessão solene em comemoração O SR. NEIF JABUR (Bloco/PMDB - MG. Sem
dos dez anos do jornal Hoje em Dia, que tem presta- revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu, Deputado
do um grande serviço informativo, jomalístico, no tra- Neif Jabur, na votação anterior votei "não".
balho de formação da opinião pública. A imprensa O SR. PEDRO CORREA (PPB - PE. Sem revi-
mineira está em processo de expansão para outras são do orador.) - Sr. Presidente, eu, Deputado Pe- .
regiões do País. dro Correa, na votação anterior votei "não·.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
O SR. ANrBAL GOMES - Sr. Presidente, peço o resu~ad.o_da votação. \lotaram "sim" 138 Srs. De-

a palavra pela ordem. ... -.. . putados; votaram "não" 247 Srs. Deputad~s; abstive-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem ram-se.8 ~~s. Deputados. Total ~e v.otantes: 393~
É rejeitada a emenda aglutlnatlva n2 2.

V.Exa. a palavra. VOTARAM OS· SEGUINTES SENHORES
O SR. ANrBAL GOMES (PSDB - CE. Sem re- DEPUTADOS:

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Aní- .
bal Gomes vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado.

O SR. Heraclito FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. Heraclito FORTES (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, aprendi no Piauí
que cautela e canja de galinha não faz8m mal a
ninguém. Em bom momento fiz referência à falha
no processo de votação. Quando cheguei ao ple
nário, tentei digitar meu número e o painel não o
aceitou. Fica patente que realmente houve uma fa
lha. Não sei o que aconteceu. Talvez alguém inad
vertidamente tenha trocado o código. A verdade é
que o inusitado acontece, com Heraclito Fortes vo
tando contra o Governo, mas a retificação foi feita
a tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Heraclito Fortes, aconteceu algo inusual. Vamos
examinar sob o ângulo técnico e verificar politica
mente o que ocorreu.

O SR. EULER RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu, Deputado Euler
Ribeiro, não votei na votação anterior porque estava
no serviço médico, mas meu voto é "não".

O SR. ROMEL ANrZIO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu, Deputado Ro
mel Anízio; na votação anterior votei "não".
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Paudemey Avelino - PFL - Nãú

Rondônia

Confucio Moura - Bloco - PMDB - Não
.Eurípedes Miranda - Bloco - PDT - Sim
Expedito Junior - PFL - Não
Odaisa Fernandes - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Celia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
Emilio Assamar - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Não
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins

Antonio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
Antonio Joaquim Araujo - PL - Não
Cesar Bandeira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Saboia - Bloco - PT - Sim
Jaym~ Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Neiva Moreira - Bloco - PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inacio Arruda - Bloco - PCdoB - Sim
Jose Linhares - PPB - Sim
Leonidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Abstenção
Pime:-'tel Gomes - PPS - Abstenção
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Romrnel Feijó - PSDB - Não

Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda·~ PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Não
Ari Magalhaes - PPB - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco - PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB 

Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abilio - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Antonio Geraldo - PFL - Não
Fernando Ferro - Bloco - PT - Sjm
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Jorge - PFL - Não
,Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti ~ PPB - Não
Silvio Pessoa - Bloco - PMDB - Não
Wilson Campos - PSOB - Não
Wolney Queiroz - bloéo - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção
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Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco - PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Claúdio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco - PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujacio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Haroldo Lima - Bloco - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco - PT - Sim
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar -:- PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco - PT - Sim
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland: Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco - PDT - Sim
Severiano Alves - Bloco - PDT - Sim
Simara ~lIery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aecio Neves - PSDB - Não
Antonio do Valle - Bloco - PMDB - Abstenção
Aracely de paula - PFL - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não

Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB ..: Não
Joana d'Arc - Bloco - PT - Sim
João Fassarella - Bloco - PT - Sim
João Magalhães - Bloco - PMDB - Não
José Santana de Vasconcellos:'" PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Mareio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Mauricio Campos - PSDB - Não
Mauro Lopes - Bloco - PMDB - Não
Narcio Rodrigues - PSDB - Não
Nilmario Miranda - Bloco - PT - Sim
Odelmo Leão ~ PPB - Não
Osmanio.Pereira - PSDB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon-Rodrigues - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB ~ Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não
Sandra Satarling - Bloco - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não
Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB - Sirn
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Silvio Abreu"':' Bloco - PDT - Sim
Tilden Santiago - Bloco - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - PMDB

-Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - Bloco - PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Marcus vicente - PSDB - Não
Nilton Baianq - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral..t.. PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alvaro Valle - PL - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Não

.Ayrton Xerez - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco - PT - Sim



Milton Temer - Bloco - PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Não
Paulo Nascimento _o PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco - pedoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco - PT - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - PRONA - Não
Duílio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - Bloco - PT"':' Sim

Sim
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Cidinha Campos - Bloco - PDT - Sim Femando Zuppo - Bloco - PDT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não Franco Montoro ...., PSDB - Não
Femando Gabeira - PV - Sim Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não Ivan Valente - ,Bloco - PT - Sim
Fernando Lopes - Bloco - PDT - Sim Jair Menegueli - Bloco - PT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim João Mellão Neto - PFL - Não
Jair Bolsonaro - PPB - sim Jorge T~deu Mudalen - PPB - Não
Jandira Feghali - Blooo- PCdoB - Sim o José Agusto - PPS - Sim
João Mendes - PPB - Não José Coimbra - PTB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PMDB - Não José de Abreu - PSDB - Não
José Egydio - PFL - Não José Genoino - Bloco - PT - Sim
José Mauricio - Bloco - PDT - Sim José Machado - Bloco - PT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Nâo José Pinotti - PSD - Sim
L~ura Carneiro - PFL - Nâo Jurandyr Paixão - PPB - Não
Lima Netto - PFL - Não Koyu lha - PSDB - Não
Lindberg Farias - PSTU - Sim Lamartine Posella - PPB - Não
Marcia Cibilis Viana - Bloco - PDT - Sim Luciano Zica - Bloco - PT - Sim
Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT - Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT - Sim

Luiz Gushiken - Bloco - PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Abstenção
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marcos Vinicius de Campos - PFL - Não
Marquinho Chedid - PSD ...., Não
Marta Suplicy - Bloco - PT - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Abstenção
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Roberto Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vice",te Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSDB -Não
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palmas - PTB - Não
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Chico Vigilante - Bloco - PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não



Fernando ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
João Iensen - PTB - Não
José Borba - PTB - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco - PT - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Não
Paulo Bernardo - Bloco - PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSOB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoS - Não

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB - Não
Dércio Knop - Bloco - PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Abstenção
Mário Cavallazzi - PPB - Não
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Maria Laura - Bloco - PT - Sim Milton Mendes - Bloco - PT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Não

Goiás . Paulo' Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB - Sim Paulo Gouvêa - PFL - Não
Carlos Mendes - Bloco - PMDB - Não Serafim Venzon - Bloco - PDT - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não Valdir Colatto J- Bloco - PMDB - Sim
Lidia Guinan - Bloco - PMDB - Não Vânio dos Santos - Bloco - PT - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim R· Gr de d Sul
Maria Valadão - PTB _ Não 10 an o
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não Adão Pretto - Bloco - PT - Sim
Pedro Canedo - PL - Não Adroaldo Strech - PSDB - Não
Pedro Wilson - Bloco - PT - Sim Adylson Motta - PPB - Sim
Roberto Balestra - PPB - Não Airton Dipp - Bloco - PDT - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Não Augusto Nardes - PPB - Sim

Carlos Cardinal- Bloco - PDT - Sim
Mato Grosso do Sul Darcisio Perondi - Bloco - PMDB - Não

Dilson Sperafico - PSDB - Não Enio Bacci - Bloco - PDT - Sim
Marçal Filho - PSDB - Sim Esther Grossi - Bloco - PT - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Não Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Não Fetter Junior - PPB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Não Jair Soares - PPB - Sim

P ná Jarbas Lima - PPB - Sim
ara Luís Roberto Ponte - Bloco - PMDB - Não

Abelardo Lupion - PFL - Não Luiz Mainardi - Bloco - PT - Sim
Affonso Camargo - PFL - Não Matheus Schmidt - Bloco - PDT - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Não Miguel Rossetto - Bloco - PT - Sim
Basílio Vil/ani - PSDB - Não Nelson Harter - Bloco - PMDB - Não
Chico Da Princesa - PTB - Não Nelson Marchezan - PSDB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB - Odacir Klein - Bloco - PMDB .•. Não

Não Osvaldo Biolchi ':- PTB - Não
Paulo Paim - Bloco - PT - Sim
Paulo Ritzel - Bloco - PMDB - Não
Renan Kurtz - Bloco - PDT - Sim
Valdeci Oliveira - Bloco - PT - Sim
Waldomiro Fioravante - Bloco - PT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica

adiada "de ofício· a conti~uação da votação da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 33-1/95, para a
próxima sessão deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS SENHO

RES:
DALILA FIGUEIREDO - Indicação ao Poder

Executivo de adoção para os Municípios do mesmo
tratamento dado aos Estados no concernente à
compensação financeira pela perda de receita muni-
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cipal decorrente da implantação do Fundo de Manu- INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e ções ao Ministério da Justiça sobre o processo n2
de Valorização do Magistério. 08620.0836/96, que suspende o andamento de de-

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Projeto de resolução marcação da área indígena Tremembé de Almofala,
que altera a redação do caput e do inciso 111 do art. Estado do Ceará.
251 do Regimento Interno. BENEDITO DOMINGOS - Projeto de lei que

PAULO ROCHA - Projeto de lei que acrescen- altera a redação do art. 1.2 da Lei n.2 ~.072, de 1990,
ta inciso ao art. 40 da Lei n2 9.503, de 1997 - Código incluindo na classificação dos delitQs considerados
de Trânsito Brasileiro. hediondos o crime de corrupção, adulteração e falsi-

DILSO SPERAFICO - Projeto de lei que proíbe ficação de substância alimentícia ou medicinal, ex-
a publicidade de bebidas alcoólicas no rádio e na te- pondo a venda, na forma qualificada (art. 272 e seu
levisão e dá outras providências. § 12, combinado com o art. 285 do Código Penal

ARLINDO CHINAGLlA - Requerimento de in- brasileiro).
formações ao Ministério da Ciência e Tecnologia so- . CORAUCI SOBRINHO - Projeto de lei que
bre os "pacotes de trabalho" referentes ao Contrato acrescenta inciso e parágrafo ao art. 20 da Lei n.2
RD n2 1.06.079.0/95, firmado entre o Instituto Nacio- 8.036, de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Ga-
nal de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Fundação de rantia do Tempo de Serviço e dá providências corre-
Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais (FUN- latas.
CATE). . . ALBERTO GOLDMAN - Projeto de lei que insti-

CIDINHA CAMPOS _ Requerimento de infor- tui o Dia da Lembrança dos Heróis e Mártires da Guerra
contra o nazi-fascismo.mações ao Ministério da Fazenda sobre financia-

mento, pela Caixa Econômica Federal, da constru- ZAIRE REZENDE - Projeto de lei que institui a
ção de imóvel na cidade do Rio de Janeiro. Residência em Saúde para todas as profissões da

área da Saúde. '
Requerimento de informações ao Ministério da EDUARDO COELHO _ Projeto de lei que dis-

Fazenda sobre a firma CIMA Empreendimentos do po-e sobre a obrigatoriedade de colocação de men-
Brasil Ltda. sagem.educativa.em embalagens e.produtos descar-

RICARDO GOMYDE - Requerimento de inf9r: táv~is.

mações ao Ministério da Educação sobre os progra- Projeto'de lei qUê dispõe sobre. os incentivos
mas desenvolvidos e a receita orçamentária da Fun-. fiscais para empresas e pessoas que contribuírem
dação para Capacitação do Pessoal de Ensino Su- para a educação básica na rede pública de ensino e
perior - CAPES, nos anos de 1995, 1996 e 1997. dá outras providências.

Requerimento de informações ao Ministério da CARLOS SANTANA E-OUrROS---Requeri-
Educação sobre os programas desenvolvidos e .re- mento ao Presidente Jla~CâJ:t1ar?~q()s_p~pi.Jtados de
ceita orçamentária da Fundação para Capacitação, réálizàçãd de sessão solêne em homenagein ão" -
do Pessoal de Ensino Superior - CAPES e dos crité- Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Pri-
rios de distribuição de bolsas para 1998. meira de Mangueira, pelo transcurso dos 70 anos de

JAIR MENEGUELLI E OUTROS - Projeto de SUEl fundação.
lei que revoga a Lei n2 9.601, de 1998, que dispõe RENAN KURTZ - Requerimento de informaçõ-
sobre o contrato de trabalho por prazo determinado es às Presidências da Companhia de Processamen-
e dá outras providências. to de Dados do Rio Grande do Sul - PROCERGS e

GONZAGA PATRIOTA - Projeto de decreto le- do Instituto de Previdência do Estado cio RiQ ,Grande
gislativo que dispõe sobre a realização de plebiscito do Sul -,IPERGS sobre nomes e endereçosde pen-
para a criação do Estado do Rio São Francisco. sionistas e dependentes da RFFSA no Estado.

SEVERINO CAVALCANTI - Projeto de lei que Requerimento de informações ao Ministério da
introduz modificação na Lei n.2 9.503, de 1997 - CÓ- Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal,
digo de Trânsito Brasileiro, para permitir o enquadra- sobre devedores da Receita.
mento dos veículos que especifica, como de aluguel, Requerimento de informações ao Ministério da
para o transporte coletivo de passageiros. Previdência e Assistência Social sobre devedores do

MURILO DOMINGOS - Indicação ao Ministério INSS.
da Fazenda de adoção de medidas relativas à mu- L1DIA QUINAN - Projeto de lei que destina aos
dança do horário de atendimento bancário. programas de prevenção do câncer e da AIDS os
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valores relativos aos prêmios prescritos das loterias recursos, comprometendo seriamente o bom funcio-
e concursos de prognósticos administrados pela Cai- namento da administração municipal.
xa Econômica Federal. 3. Municípios que arcam com despesas para

Projeto de lei que isenta os trabalhadores defi- sustentar suas redes de educação infantil elou que
cientes físicos e visuais do Imposto de Renda e da têm sériós problemas urbanos e bolsões de pobreza
contribuição para o INSS. estão perdendo arrecadação. É a situação da região

Projeto de lei que altera a Lei n2 9.294, de da Grande São Paulo e de capitais do Nordeste,
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à pro- camo Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa, São
paganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, Luiz e Aracaju.
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 4. Segundo dados do Fnde, os Municípios têm
termos do § ~ do art. 220 da Constituição Federal. perdas equivalentes a 1 bilhão de reais, das quais

ALEXANDRE CARDOSO - Projeto de lei que 600 milhões de reais constituem repasses líquidos
dispõe sobre a jomada de trabalho do Fonoaudiólogo. dos Municípios aos Estados.

SARAIVA FELIPE E WAGNER ROSSI - Re- 5. Conforme tem noticiado a imprensa (Cf. Ga-
querimento ao Presidente da Câmara dos Deputa- zeta Mercantil de 10-1'-98), a união concederá, nes-
dos de realização, de sessão solene, dia 18 de mar- te ano, empréstimo no valor de 800 milhões de reais
ço, às 10h, em comemoração dos 10 anos de exis- para os Estados, como compensação pelas perdas
tência do jomal Hoje em Dia. advindas da implantação do Fundo.

MIGUEL ROSSETTO - Requerimento de infor- Segundo anunciou a Secretaria Executiva des-
mações ao Ministério de:Minas e Energia sobre pla- se Ministério, a ajuda continuará em 1999 (400 mi-
no de investimento das refinarias submetidos a apre- Ihões de reais) e em 2000 (200 milhões de reais).
ciação à ANP. ' . 6. Os Estados vêm obtendo, ainda (Cf. Gazeta

ELIAS MURAD - Projeto de lei que regulameo- Mercantil, de 24-1-98), pan;:elamento dos débitos
ta a emissão de notas fiscais de medicamentos psi- em 30 anos, com juros anuais de 6%.
cotrópicos e entorpecentes do grupo dos ansiolíticos 7. O equilíbrio federativo exige que seja dado o
ou anorexígenos. mesmo tratamento a Estados e Municípios, ambos

VALDIR COLAITO - Projeto de lei q~e revoga com dificuldades financeiras face à dívida fundada e
o art. 69 da Lei n2 9.532, de 1997, que altera a legis- à prática de juros elevados.
lação tributária federal e dá outras providências. . Assim sendo, sugerimos que o Ministério da

INDICAÇÃO N!! 1.172, DE 1'998 . " Fazenda dê aos Municípios o mesmo tratamento dis-
(Da Sr'l Dalila Figueiredo)' , pensando aos Estados, quando à compensação pe

las perdas de receitas advindas da implantação do
Sugere que o Ministério da Fazenda Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

adote, em relação aos Municfpios, o mes- Fundamental e de Valorização do Magistério, atra-
mo tratamento que vem sendo dado aos vés de:.
Estados, no que· concerne • compensa- a) concessão de empréstimos em valor' propOr-
,ção financeira pela perda de receita muni- cionalmente equivalente ao concedido nos Estados,
cipal em virtude da implantação do Fun- b) parcelamento dos débitos municipais, com
do de Manutenção e Desenvolvimento do juros fixos ~e 6% ao ano.
Ensino Fundamental e de Valorização do . . . Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De-
M,agistério. putada Dalila Figueiredo.

Excelentíssinio Senhor Ministró da Fazenda: REQUERIMENTO N2 ,DE 1998
Dirijo-me a V.E~,para expor e sugerir o que (J:)a SrA Dalila Figueiredo)

segue:
1. A" implantação do Fundo de Manutenção e Requer o envio de Indicação ao Mi-

desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo- nlstérlo da Fazenda.
rização do Magistério teve um impacto significativo Senhor Presidente:
nas finanças de vários municípios, que perderam Nos termos do art. 113, inciso I e § 1.2 do Regi-
parcela de suas rendas. mento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a

2. Esta situação agrava-se com a inexistência Vossa Excelência seja encaminhada ao Sr. Ministro
de período 'de transição compatível com a adaptaçAo da Fazenda a Indicação em anexo, sugerindo que
dos municípios à nova sistemática de distribulçAo de seja adotado em relação aos Municípios, o mesmo



PROJETO DE LEI N2 4.203, DE 1998
(Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta inciso ao art. 40 da Lei
n2 9.503197 - Código de Trânsito Brasilei
ro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 40 da Lei n2 9.503/97 

Código de Trânsito Brasileiro passa a vigo
rar acrescido do seguinte inciso:

" VI- o condutor manterá acesos os faróis
do veículo, utilizando luz baixa, durante o dia,
nas rodovias.

Art. 22 Esta lei entra em vigor 60 dias
após a sua publicação.

, ",' ,Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A aprovação recente do Código de Trânsito
Brasileiro não determinou, infelizmente, a utilização
de faróis baixos acesos durante o dia nas rodovias,
medida já adotàda' em muitos países europeus e
também no Estado do Rio Grande do Sul, e que ali
vem apresentando resultados bastante satisfatórios,
com uma queqa pC!3ntuada nos acidentes e atrope
lamentos.

, O número de atropelamentos caiu 20% e o de
cO,lisões frontais 30% desde que o uso do farol baixo
durante o dia começou a ser exigido nas rodovias do
Rio Grande do .sul. "

Também o Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN decidiu, através da Resolução n2 18, de
17-2-98, e publicada no Di,ário,Oficial da União em
18-2-98, recomendar às autoridades de trânsito com
circunscrição sobre as vias terrestres, que por meio
de campanhas educativas, motivem seus usuários a
manter o farol baixo aceso durante o dia, nas rodovias.

Em suas considerações, o Contran elenca que
o sistema de iluminação é elemento integrante da
segurança ativa dos veículos e que as cores e as
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tratamento dado aos Estados, para efeito de com- rio, publicado e incluído na Ordem do Dia. A partir
pensação pela perda de receita em virtude da im- daí, todas as demai~ proposituras ficarão sobresta-
plantação do Fundo de Manutenção Desenvolvimen:. das até que a Casa'dê sua palavra final sobre a soli-,
to do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma- citação da Suprema Corte.
gistério. Obviamente, não se trata de um projeto pronto

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De- e acàbado. Comporta acréscimos e correções, con-
putada Dalila Figueiredo. tentando-se em servir como referência para que o

assunto seja debatido no Parlamento.
Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De

putado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2175, DE 1998
(Do Deputado Inocêncio Oliveira)

ARera a redação do caput e inciso 111
do art. 251 do Regimento Interno.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 Dê-se ao caput e ao inciso 111 do art.

251 do Regimento Interno a seguinte redação:
-Art. 251. Recebida a solicitação ou os

autos do flagrante, o Presidente despachará
o expediente à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, que terá o prazo im
prorrogável de 60 (sessenta) dias para so
bre ela deliberar, observadas ainda as se
guintes normas:

1- .
11- ; .
111 - Findo o prazo previsto no caput

, deste artigo sem a deliberação da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, seu
parecer será lido em Plenário, publicado no
Diário da Câmara dos Deputados, em
avulsos e incluído na Ordem do Dia, sobres
tadas as demais matérias até que a Casa
decida sobre a solicitação do Supremo Tri
bunal Federal.- ,

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação. '

Justificação

Há tempos nota-se um clamor na sociedad~

por ações efetivas do Parlamento visando maior agi
lidade na tramitação dos pedidos de licença do Judí
ciário para processar parlamentares envolvidos 'nà
prática de ilícitos penais. Embora detalhe o procedi
mento nesses casos, o Regimento Intemo não esta
belece qualquer prazo para a conclusão de expe
dientes do gênero, diversamente do que acontece
com outros atos de competência da Casa.

A proposição em causa pretende suprir essa
lacuna. Por ela, a Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação terá o prazo máximo e improrrogá
vel de 60 dias para deliberar sobre o pedido do Su
premo. ,Caso permaneça inerte nesse espaço de
tempo, o parecer do Colegiado será lido em Plená-



. Solicita informações -ao Sr. Ministro
de Estado da Ciênclã -êTeénõlógia -a -res";
peito dos "pacotes de trabalho" referen
tes ao Contrato RD n2 1.06.079.0195, fir
mado entre o Instituto Nacional,de Pes
quisas Espaciais (INPE) e a Fundação de
Ciência, Aplicações e Tecnologias Espa
ciais (FUNCATE).

Senhor Pre~idente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 'da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Intemb que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas infprmaçõe$ ao Sr. Ministro de Esta
do da Ciência e tecnologia no sentido de encami
nhar a esta Casa cópias dos documentos técnicos
relativos aos "pacotes de trabalho· SOW A-SOW
1001, SOW CBA~isow"023, SOW CBD-ISOW-016,
SÚW CBD-ISOW-009, SOWs A-SOW-0010 e CBLA
ISOW-025, SOW CBL-ISOW~028, SOW CBL-ISOW
027 e CBN-ISOW-D29, referentes ao contrato RD n.9
1.06.079.0/95, firmado entre o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais '(INPE) e a Fundação de Ciên
cia, Aplicações e Tecnologias Espaciais (Funcate),
em 12..8-95.

Esclareço que esses documentos são neces
sárias para complementar as informações encami
nhadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em
resposta a nosso Requerimento de Informações n.9
2.944/97.

rio.
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formas dos veículos modernos contribuem para massa, especialmente a televisão. Em que pese a
mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua vi~ promulgação da Lei .;!!. 9.249, de 1996, e as restriçõ-
sualizaçcl:- a uma distância efetivamente segure es impostas pelo Código da Criança e do Adolescen-
para qualquer ação preventiva, mesmo em condiçõ- te, o ano de 1997 será lembrado pelo recorde no
es de, boa luminosidade. consumo de. bebidas alco'ólicas no País, especial-

Portanto, com essas considerações, solicito o mente entre os jovens.
apoiamento dos nobres colegas dessa Casa para a rá- .O consumo do álcool está relacionado a gran-
pida aprovação desse projeto de lei, que sem dúvida, de' número de acidentes autemobilísticos e de cri·
trará corno conseqüência, muitas vidas poupadas. mes, inclusive hediondos. Para limitar esse imenso

Sala das Sessões. 4 de março de 1998. - Pau- abuso no consumo do produto, vemos como única al-
Io Rocha, PT/PA. temativa a proibição da sua publicidade na televisão.

PROJETO DE LEI N!! 4.204, DE 1998 Com tal objetivo em mente, oferecemos a nos-
(Do Sr. Dilso Sperafico) sos Pares esta proposição, que proíbe a publicidade

de bebidas alcoólicas no rádio e na televisão. Espe-
Profbe a publicidade de bebidas ai- ramos contar com o apoio de todos para assegurar a

coóllcas no rádio e na televisão e dá ou- sua aprovação, dada a relevância dos problemas so-
tras providências. ciais inerentes ao álcoolismo..

O Congresso Nacional decreta: Sala d~s Sessões, 4 de março de 1998. Depu-
Art. 1,9 É vedada a propaganda comercial de tado Dilso Sperafico.

bebidas alcoólicas nas emissoras" de radiodifusão REQUERIMENTO DE 'INFORMAÇÕES
sonora e df3 ,sons e imagens. , N2 3.~32, DE 1998

Árt. 2.9 A publicidade de bebidas, alcoólicas con- (Do$r. Arlindo Chinaglia)
terá, nos demais veículos e em função da natureza
do veículo de comunicação utilizado, advertência es- _.
crita ou falada, através de frases, usadas seqüen
cialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta úl
tima hipótese devendo variar no máximo a cada cin
co meses, escritas de forma legível e ostensiva.

Parágrafo único. O teor das frases, a ser elabo
radas pelo Poder Executivo na regulamentação 'des
ta lei, deverá destacar os riscos à saúde decorrentes
do alcoolismos e a incompatibilidade entre a inges
tão de bebidas alcoólicas e a condução de- veículos
motorizados. ' '

Art. 32 Aplicam-se aos rotulos das embalagens
de bebidas alcoólicas, exceto se destinadas à expor
tação, as disposições do artigo anterior.

Art. 4!!. a infração às disposições desta' lei sujei
tará o produtor e o distribuidor de bebidas alcoólicas
à pena de multa, no valor de duzentos a dois mil
reais, cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta
lei em noventa dias, contados da data de sua publi
cação.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 72 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O consumo de bebidas alcoólicas é estimulado
pela propaganda nos veículos de comunicação de



Senhor Presidente:
Com base no art. 50, § 2.!! da Constituição Fe

deral, e nos termos dos arts. 24, inciso V e § 22, e
115, inciso I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito a V. Ex.i! seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Educação, Cultura e Desporto o se
guinte pedido de informação:

a) Quais os programas desenvolvidos pela
Fundação para Capacitação do Pessoal de Ensino
Superior - CAPES, que prevêem a destinação de
bolsas para seus integrantes?-

b) Qual o montante de recursos envolvidos
com esses programas nos anos de 1995, 1996 e
1997?

c) Qual a quantidade de bolsas distribuídas no
ano de 1997, por programa desenvolvido?

d) Quais Estados e Instituições de Ensino Su
perior beneficiadas com esses programas?

e) Qual a quantidade de bolsistas, por Estado e
Instituição, beneficiados com esses programas, no
ano de 1-997?

f) Quais foram os critérios adotados para distri
buição de bolsas para o Programa Especial de Trei
namento - PET, no ano de 1997?

Sala das Sessões, 21 de março de 1998. - De
putado Ricardo' Gomyde, PCdoB/PR.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N•.!! 3.236198
(Do Sr. Ricardo Gomyde)

Requer informações ao Ministro da
Educação sobre os programas desenvol
vidos e receita orçamentária da Fundação
para Capacitação do Pessoal de Ensino
Superior - CAPES, bem como dos crité
rios de distribuição de bolsas para 1998.

Requer informações sobre financia
mento e construção de imóvel no Rio de
Janeiro.
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Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Ar- 1.5) Se a Caixa Econômica Federal - CEF,
lindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP. acompanhou a conclusão e entrega dos imóveis de

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO cada construção e que .fom~a o contrato .capa-a-
N•.!! 3.233 DE 1998. cap~ dos processps de flnanclament.o da Caixa Ecc:

nômlca Federal com a empresa Cima Empreendi
mentos do Brasil Ltda.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Cidi
nha Campos, Deputada Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N•.!! 3.235198
(Do Sr. Ricardo Comyde)

Requer Informações ao Ministro da
Educação sobre os programas desenvol
vidos e receita orçamentária da Fundação
para Capacitação do Pessoal de Ensino
Superior - CAPES, nos anos de
1995196197. ,

Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Ex.m.2 Sr. Ministro de -Estado da

Fazenda
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do art. 50, § 2.!! da Constituição
Federal e do art. 115, inciso I do Regimento Interno,
requerer as seguintes informações:

1) Se a Caixa Econômica Federal financiou a
construção de imóvel à Rua Barão de Mesquita n..!!
280, na cidade do Rio de Janeiro.

Em caso positivo, favor informar:
1.1) Qual o Valor do financiamento?
1.2) Qual a finalidade da construção?
1.3) Quais os prazos estabelecidos para a en

trega da obra e se os mesmos foram cumpridos?
1.4) Se a Caixa Econômica Federal - CEF,

acompanhou a conclusão e entrega dos imóveis e
que forneça o contrato capa-a-capa do processo de
financiamento.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Cidi
nha Campos, Deputada Federal. _

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.!! 3.234 DE 1998

Requer informações sobre a firma
Cima Empreendimentos do Brasil LIda.

Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Ex.m!! Sr. Ministro de Estado da

Fazenda
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do art. 50, § 2.2 da Constituição
Federal e do art. 115, inciso I do Regimento Interno,
requerer as seguintes informações:

1) Se a Caixa Econômica Federal- CEF, finan
ciou construções ou empreendimentos para Cima
Empreendimentos do Brasil Ltda. - CGC n..!!
06.351.076/0001-48, sediada no Rio de Janeiro.

Em caso positivo, favor informar:
1.1) Quais os responsáveis pela empresa?
1.2) Qual o valor de cada financiamento?
1.3) Qual a finalidade das construções?
1.4) Quais os prazos estabelecidos para a en

trega das obras e se os mesmos-foram cumpridos?
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Senhor Presidente:
Com base no art. 50, § 22 da Constituição Fe

deral, e nos termos dos arts. 24, inciso V e § 22, e
115, inciso I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, Solicito a V. Ex..! seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Educação, Cultura e Desporto o se
guinte pedido de informação:

a) Qual a previsão de recursos destinados para
a Fundação para Capacitação do Pessoal de Ensino
Superior, descriminados por programas, para o ano
de 1998?

b) Quais os critérios previstos ou adotados
para distribuição de bolsas para o Programa Espe
cial de Treinamento - PET, para o ano de 1998? .

c) Quais instituições de ensino superior e quanti
dades de bolsistas atendidos pelo Programa Especial
de Treinamento - PET, para o ano de 1998?

d) Quais os critérios adotados para distribuição
de bolsas dos demais programas desenvolvidos pela
Fundação para Capacitação do Pessoal de Ensino
Superior para o ano de 1998?

e) Qual a quantidade de bolsistas, por Estado e
Instituição, a serem atendidos por esses programas
para o ano de 1998?

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De
putado Ricardo Gomyde, PCdoBIPR.

PROJETO DE LEI N.S! 4.205198
(Dos Srs. Jair Meneguelli, Paulo Rocha e

Paulo Paim PT)

Revoga a Lei n.S! 9.601, de 22 de ja
neiro de 1998, que "dispõe sobre o con
trato de trabalho por prazo determinado e
dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.!! Fica revogada a Lei n.S! 9.601, de 22 de ja

neiro de 1998, que "dispõe sobre o contrato de traba
lho por prazo detenninado e dá outras providências".

Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A modalidade de contrato de trabalho indivi
duai, de natureza temporária, ou "por prazo determi
nado", nos moldes da proposta do Poder Executivo,
aprovada pelas Casas do parlamento e hoje figuran
do no ordenamento jurídico como a Lei n.2 9.601/98,
vem sendo objeto de inúmeros debates na socieda
de. O fato demonstra o grave erro do procedimento
da Câmara dos Deputados, que foi a adoção do regi
me de urgência, o que impediu a realização de au
diências e debates públicos, assim corno a necessá-

ria ouvida dos representantes dos diversos setores
sociais..

Os debates têm mostrado uma quase unanimi
dade em tomo da inadequação da lei à realidade
das relações de trabalho e do problema do emprego
no Brasil. Já ainda durante o trâmite do projeto, lide
ranças empresariais indicavam posições desfavorá
veis à sua aprovação". Já como lei, a rejeição neste
setor foi ampliada. Membros da Fiesp, por exemplo,
declaram a inocuidade do dispositivo, seja porque
não significará a criação de novos empregos, seja
porque não ataca os verdadeiros problemas relacio
nados ao trabalho, como o estímulo ao desenvolvi
mento econômico e à política industrial. Se não en
contra tantos apoios no lado patronal, a lei é recha
çada pelas lideranças dos trabalhadores, exceção
feita à Força Sindical, que insiste em ver, na norma,
vantagens que ninguém percebe.

Ao contrário de resolver os problemas do em
prego, a Lei n..2 9.601/98 aprofundará estes proble
mas, reduzindo a remuneração dos trabalhadores,
aumentando a rotatividade de mão de obra, manten
do a informalidade e o desemprego em níveis do in
suportável, enfraquecendo os órgãos de formação
de mão-de-obra. A lei caminha exatamente em senti
do oposto à necessidade básica para a superação
da crise, que, a nosso ver, situa-se na valorização
do trabalho e do trabalhador.

Além destes motivos, a lei ofende vários princí
pios constitucionais, ao criar segregação entre os
trabalhadores e desrespeitar direitos trabalhistas
constitucionais.

E mais, a ausência do Estado fiscalizador e a
prática abusiva e frauduienta por parte de setores
patronais provocarão milhares de ações judiciais, o
que estrangulará ainda mais o Judiciário.

Por estas razões,' a Lei n..!! 9.601/98 deve ser
revogada.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Jair
.Meneguelli. - Deputado!Federal PT/SP - Paulo Ro
cha. - Deputado Federal PTIPA. - Paulo Paim. 
Deputado Federal PT/RS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.S!631, DE 1998

(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Dispõe sobre a realização de plebi
scito para a criação do Estado do Rio
São Francisco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1S! O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,

no prazo de seis meses, a contar da data de publica-
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ção deste Decreto Legislativo, realizará plebiscito Quanto ao setor de transportes, todas as cida-
nos Municípios de Angical, Baianópolis, Barrà, Bar- des do futuro Estado estão interliaadas por rodovias,
reiras, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de o que se apresenta como condição notável para o
Lourdes, Canápolis, Carinhanha, Casa Nova, Cato- escoamento da produção dos setores agrícola e pe-
lândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristó- cuário, hoje em franca expansão em todas as micro-
polis, Feira da Mata, Formoso do Rio Preto, Jabo- rregiões.
randir, Mansidão, Muquém de.São Francisco, Pilão Merecem destaque na produção agrícola local
Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria os cultivos do café; do trigo e da sojà.. A safra experi-
da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desi- mental de café, por exemplo,. em 1'9.9.7,chegou ao
dério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra recorde de 66 sacas de 60 quilos por hectare no Mu~ .
Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho e nicípio de Barreiras. Por sua vez, o-plantei de gados
Wanderley, sobre a criação do Estado do Rio São zebuíno, guzerá e nelore nada fica a dever, em
Francisco, a partir do desmembramento destes mu- .quantidade e qualidade, ao de outras regiões do
nicípios de seu estado de origem. País.

Parágrafo único. Realizar-se-á o plebiscito, Os grandes projetos de fruticultura de, no míni-
também, no município que venha a ser criado a par- mo. 250 hectares, nos Municípios de Riachão das
tir do desmembramento de qualquer dos relaciona- Neves e Barreiras, constituem-se fortes geradores
dos neste artigo. . de renda. já que a produção aligerada. por sua exce-

Art. 22 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá lente qualidade, encontra fácil aceitação nos merca-
instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado dosointemo e externo.
da Bahia para organizar, realizar, apurar, fiscalizar e Grandes iniciativas cooperativistas do setor pri-
proclamar o resultado do plebiscito. vado, nos campos agrícola e industrial, somadas a

Art. 3.2 Proclamado o resultado do plebiscito e, vários projetos de irrigação da Companhia de De-
em caso de manifestação favorável, sendo apresen- senvolvimento do Vale do São Francisco - CODE-
tado projeto de lei complementar em uma das Casas VASF, oferecem a base necessária para o desenvol-
do Congresso Nacional, conforme dispõe o § 32 do vimento da região.
art. 18 da Constituição Federal, a Casa determinará A rede bancária. o comércio e a pequena e
a oitiva da Assembléia Legislativa da Bahia. média indústria estão disseminados por todos os

§ 1.2 A Assembléia Legislativa da Bahia disporá municípios das microrregiões.
de um mês, a contar da data da publicação do ato Além dessas atividades, o futuro Estado dispõe
que a convocou, para proceder à audiência de seus de energia elétrica e telefone, inclusive telefonia ru-
membros sobre o desmembramento. ral e celular.

§ 2.2 Deliberada a matéria, a Assembléia Legis- Ressente-se. o futuro Estado, de melhores ser-
lativa participará o resultado em três dias úteis ao viços nas áreas de educação e saúde, exatamente
Congresso Nacional, para os fins do inciso VI do art. porque os investimentos públicos não são aplicados
48 da Constituição Federal. na proporção das necessidades básicas da região.

Art. 4!! Este decreto legislativo entra em vigor Vale res(altar que a área do futuro Estado do
na data de sua publicação. Rio São Francisco, atualmente, é habitada por mais

J t'fi - de um milhão de pessoas, sendo a maioria nativa da
us I caça0 região. Cumpre dizer, também, que essa mesma

A região do futuro Estado do Rio São Francis- maioria sequer conhece a capital baiana, dada a
co apresenta um grande potencial de recursos natu- enorme distância até o litoral.
rais que, se aproveitados integral e racionalmente, Estudo da Fundação Geraldo Rocha e de seu
podem transformá-Ia em grande produtora, com be- instituidor, Marlan Rocha, mostra que as característi-
nefícios para seus habitantes e para o País como cas e potenciais do pretendido Estado podem garan-
um todo. tir-Ihe plena autonomia administrativa e financeira.

Com o Rio São Francisco navegável, no seu Importante lembrar, além de tudo o que já se
território, desde Carinhanha até Petrolina, o E,stado disse, que o Estado de Pernambuco será natural-
do Rio São Francisco, inegavelmente, é detentor de mente ressarcido da perda de parte de sua área ter-
uma notável rede hidroviária, somando-se a esse ritorial, vez que lhe caberá o escoamento, por inter-
curso mais três vias navegáveis de seus afluentes: médio do Porto de Suape, de toda a produção do
Rio Grande, Rio Corrente e Rio Preto. Estado do Rio São Francisco, transportada até lá na



INDICAÇÃO N!! 1.173, DE 1998
(Do Sr. Murilo Domingos e outros)

Sugere a àdoção de medidas relati
v~s à mudança do horário de atendimen
to bancário.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Como integrante da bancada federal do estado

do Mato Gros~o na Câmara dos Deputados dirijo-me
a v. Ex.~ para expor e reivindicar o seguinte:

1) Considerando que a Confederação Nacional
dos Bancários, procedeu pesquisa realizada pela
Datafolha, detectando que 72% estão insatisfeitos
com o horário bancário.

2) Considerando que o Bacen através de Re
solução modificou o horário de funcionamento dos
bancos, gerou transtornos ao público usuário e pre
juízos de toda ordem.

Nlntroduz modificação na Lei n.2
9.503 de 23 de setembro de 1997 - Códi
go de Trânsito Brasileiro para permitir o
enquadramento dos veículos que especi
ficam, como de aluguel, para o transporte
coletivo de passageiros."

PROJETO DE LEI Nl!4.206, DE 1998
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

rio.
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hidrovia do São Francisco ou na ferrovia Transnor- no inciso 11 de seu art. 95, define como veículos "de
destina. passageiros".

Em razão do exposto, esperamos que nossos Tal posicionamento das autoridades de trânsito
Pares acolham essa idéia manifestada há mais de não'encontram respaldo no vigente Código, que é
um século pelo barranqueiros do São Francisco, bem aberto quanto a alternativas de realização do
idéia que os tomaria independentes dos Estados de transporte público de passageiros, como se vê, aliás,
Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. do art. 108 de nossa Lei Básica de Trânsito, que ad-

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De- mite possa a "autoridade com circunscrição sobre a
putado Gonzaga Patriota. via" "autorizar, a título precário, o transporte de pas

sageiros em veículo de carga ou misto"
Extrai-se daí se acharem divorciadas do novo

espírito do Código de Trânsito Brasileiro aquelas
autoridades que se mostram intransigentes quanto
à concessão do transporte de aluguel de passagei
ros mediante os tipos de veículos a que o nosso
projeto se refere. Essa intransigência só tem servi
do, afinal, para prejudicar os interesses da popula
ção, a que tantas vezes interessa um transporte
mais ágil e, algumas vezes, até menos oneroso
para o seu usuário, e, bem assim, para prejudicar
aqueles que, anteriormente, vinham utilizando os
seus veículos no transporte público de passagei
ros e através do que asseguravam o sustento das
respectivas famílias.

Para pôr um fim a tão injustificada intransigên
cia, de resto, como afirmado, explicada no temor de
a respectiva concessão do serviço não encontrar
respaldo no novo Código, como enganadamente
pensam, estamos propondo a presente.modificação
à respectiva lei, certo de que nossa iniciativa encon
trará o apoio de todos os nossos Pares, em razão do
elevado alcance social da lei ora projetada.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. 
Deputado Severino Cav~lcanti.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Ficam introduzidos, em cada um dos

arts. 96 e 135 da Lei nl! 9.503, de 23 de s~tembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, um parágrafo
único, respectivamente, com as seguintes redações:

"Art. 96 .
Parágrafo único.' Podem ser admitidos

como integrando a categoria "de t1uguel", na
mesma categoria dos micro-ônibus, os veí
culos tipo kombi, van e similares que se des
tinem ao transporte coletivo de passagei
ros."

"Art. 135 ..
Parágrafo único. É admitida concessão

do serviço público de transporte coletivo de
passageiros para prestação mediante a utili
zação de qualquer dos tipos de veículos e
seus similares, referidos no parágrafo único
do art. 96."

Art. 22 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

. Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

Muito embora o vigente Código de Trânsito
Brasileiro não proiba a concessão/do serviço público
de transporte coletivo de passagéiros para execução
mediante a utilização dos serviços tipo kombi, van
ou similares, as autoridades de trânsito a nível muni
cipal ou estadual negam-se a conceder esse tipo de
serviço público, quase sempre justificadas na razão
de o Código não incluir esses veículos entre os que,



"Art. 12 São considerados hediondos os cri
mes de latrocínio (Art. 157, § 3.2, in fine), extorção
qualificada pela morte (Art. 158, § 22), extorsão me
diante sequestro e na forma qualificada (Art. 159,
caput e seus §§ 12, 22 e 32), estupro (Art. 213, caput
e sua combinação com o Art. 223 caput Parágrafo
único), atentado violento ao pudor (Art. 214 e sua
combinação com o Art. 223, caput e Parágrafo úni
co), epidemia com resultado morte (Art. 267, § 1.2),
envenenamento de água potável ou substância ali
mentícia ou medicinal,' qualificado pela morte (Art.
270, combinado com o Art.285), corromper, adulte
rar, ou falsificar, substância alimentícia ou medicinal
destinada a consumo, tomando-a nociva à saúde,
expor à venda e ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma entregar a consumo, qualificado pela
morte (Art. 272, e seu § 1.2, combinado com o Art.
285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n!l2.848,
de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio (Arts. 12,

22 e. 3.2 da Lei n.2 2.889, de 12 de outubro de 1956),
tentados ou consumados."

Art. 22 Esta lei entra em vigor, na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Lei n!l8.072, de 25 de julho de 1990, ao elen
car os crimes considerados hediondos e dar-lhes
procedimentos compatíveis com a extensão anti-so
cial que a sua prática produz; consagrou apenas,
nos crimes contra à saúde pública, o de envenena
mento de água potável, de uso comum ou particular,
ou de substância alimentícia ou medicinal, deixando
de inserir o crime capitulado no Art. 272 e seu § 1Jl, a
nosso ver, de imensurável dano social, pois atinge
direta e, às vezes, irremediavelmente o sagrado bem
da vida humana.
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3) Considerando a conveniência e necessidade PROJETO DE LEI N2 4.207, DE 1998
de manter e garantir o Plano Real e a estabilidade (Do Sr; Benedito Domingos)

econômica do Brasil. "Autera a redação do Art. 12 da lei
. 4) Considerando ainda, a necessidade social n2 8.072, de 25 de julho de 1990, Incluindo
em garantir e ampliar o mercado de trabalho sem na classificação dos delitos considera-
elevação dos custos de serviços cobrados pela rede dos hediondos, o crime de corrupção,
bancária, entende inadiável a revisão da Resolução adulteração e falsificação de substância
do Bacen, retomando ao horário anterior ou acolhen- alimentícia ou medicinal, expondo a ven-
do a oportuna sugestão da Confederação Nacional da, na forma qualificada. (Arts. 272 e seu
dos Bancários, de que o melhor seria das 9h às 17h. § 1.2, combinado com o Art. 285), do Códi-

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De- go Penal Brasileiro."
putado Murilo Domingos

O Congresso Nacional Decreta:
REQUERIMENTO Art. 12 - O Artigo 12 da Lei n!l 8.072, de 25 de

(Do Sr. Murilo Domingos) julho de 1990, passa a vigorá com a seguinte reda-
Requer o envio de Indicação ao MI- ção:

nistério da Fazenda, relativa à modifica
ção do horário de atendimento bancário.

Senhor Presidente:
Nos termos' do art. 113, inciso I, e § 12, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex..!! seja encaminhada ao Poder Executivo a In
dicação em anexo, sugerindo revisão do horário de
atendimento bancário para0 País.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Depu-·
tado Murilo Domingos. . ..

REQUERIMENTO N2 3.237198
(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer Informações ao Ministério
da Justiça sobre o processo n2
08620.Ó836/96 que suspende o andamen,;,
to da demarcação da área indigena Tre
membéde Almofala - CE.

Sr. Presidente
Nos termos do artigo 50 da Constituição Fe

deral e dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno,
requeiro ao Ex.mo Sr. Ministro da Justiça as seguin
tes informações:

1) cópias dos documentos acostados ao pro
cesso n!l 08620.0836/96,. inclusive a petição formula
da pela empresa Ducôco Agricola S.A;

2) Quais os motivos que determinaram este Mi
nistério a suspender o processo de demarcação da
Área Indigena Tremembé de Almofala?

3) Quais as providências adotadas por este Mi
nistério no sentido de prosseguimento ao processo
de demarcação da Área 1ndigena Tremembé de AI
mofala?

Sala das Sessões, 4 de março de 1998.
Deputado Inácio Arruda - (PCdoB/CE)



Justificação

A crescente urbanização do País, ocorrida prin
cipalmente a partir'de meados deste século, ocasio
nou o conseqüente inchaço das cidades, que não
estavam preparadas para suportar aquele cresci
mento desmesurado. Referida urbanização contri
buiu para o aume'1to das favelas e de outros proble
mas que hoje afetam a grande maioria de nossas ci
dades de grande e mesmo 'médio porte, problemas
esses que se situavam em parâmetros toleráveis en
quanto a economia do País crescia e aquelas cida
des ofereciam oportunidades de colocação profissio
nal que permitiam ao trabalhador conseguir o sus-
tento de sua famniá. '

Outrossim, o desemprego que atualmente
grassa em nosso País e em todos os quadrantes do
universo, levou a intranqüilicfade e mesmo o deses
pero à ponderável parcela da população e trouxe no
vos problemas às cidades, tais como o aumento da
criminalidade e da viplência urbanas.

A medida que' proponho possui a dupla vanta
gem de colaborar para o retomo do homem'ao cam
po, ensejando a volta 'da dimensão das cidades" a
patamares compatíveis com sua estrutura, e de con
tribuir para a redução do maior problema que hoje
afeta nosso povo, o fantasma do desemprego, pois
permite ao trabalhador utilizar os recursos de seu
FGTS para a aquisição de pequena propriedade ru
ral, cuja exploração certamente lhe propiciará obter
os meios de subsistência de sua família e contribuirá
decisivamente para o aumento da riqueza nacional.

Expostos os motivos que me levaram a apre
sentar o presente projeto de lei, submeto-o à compe-

PROJETO DE LEI N24.208, DE 1998
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Acrescenta inciso e parágrafo ao
, art. 20 da Lei n!! 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço e dá provi
dências correlatas.

O Congresso Nacional decreta:
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O legislador do Código Penal Brasileiro de Art. 1.2 O art. 20 da Lei n.2 8.036, de 11 de maio
1940, dimensionou generosamente, a punição para de 1990., passa a vigorar acrescido dos seguintes in-
os infratores desse delito ao penalizá-los em apenas ciso XI e § 52:
um mínimo de 2(dois) e um máXimo de 6(seis) anos Art. 20 .
de reclusão, e multa. XI - pagamento total do preço de aquisição de

A incidência da ação de fraudadores inescru- pequena propriedade rural, desde que o trabalhador
pulosos, ávidos de enriquecimento ilícito, ainda que conte com o mínimo de 3 anos de serviço sob o regi-
à custa da disseminação de substâncias nocivas, e me do FGTS, na mesma empresa ou em empresas
até danosas, à saúde, hoje, vem ocorrendo com fre- diferentes.
quência explorando a boa fé pública, com a falsifica- .
ção de medicamentos, em, sua maioria, auto-usáveis § 52 O direito de adquirir propriedade rural com
pelo povo. recursos do FGTS, pelo trabalhador, somente pode-

A forma qualificada, a exemplo do que ocorre rá ser exercido para um único imóvel rural.
com os demais delitos contra à saúde pública, prevê, Art. 2!! O Poder Executivo regulamentará esta
em caso de morte, a aplicação da pena em dobro, lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua pu-
se ficar comprovada a ação dolosa do agente, e au- blicação.
mentada em 1/3 da pena cominada ao homicídio cul- Art. 3!! Esta lei entrará em vigor na data de sua
poso, se configurada a ação culposa do delinqüente. publicação, revogaõas as disPosições em contrário.

Como se vê, tal como no crime de envenena
mento de água potável ou substância alimentícia ou
medicinal, o delito de falsificação das aludidas subs
tâncias, também deve merecer o mesmo tratamento
legal e a mesma dimensão na avaliação de sua gra
vidade, uma vez que atenta, igualmente, contra à

,saúde pública, e, no particular contra à saúde do ci
dadão incauto e desavisado.

Entendemos que delitos como esses causam
enormes danos à sociedade e também à economia
popular, pois que atingem as classes menos favore
cidas que buscam no preço mais barato, e· na alter
nativa da auto-medicação, sem prescrição médica"à
solução paliativa de seus males físicos, devendo ser,
portanto, também o delito da falsificação de medica
mentos classificado como crime considerado he
diondo e seu agente sujeito as restrições e as insus-'
cetibilidades alinhadas no Artigo 2!! e seus parágra
fos, da lei ora modificada no presente projeto de lei.

Assim entendento, submeto a presente propos
ta à consideração da Casa, para exame, pedindo o
apoio dos meus Ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998
Deputado Benedito Domingos - PPB/DF
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tente apreciação dos nobres Pares, na expectativa
de sua rápida tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. 
Deputado Coraucl Sobrinho.

PROJETO DE LEI N2 4.209, DE 1998
(Do Sr. Alberto Goldman)

Institui o "Dia da Lembrança dos He
róis e Mártires da Guerra contra o Nazi
F;cismo".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o "Dia da Lembrança dos

Heróis e Mártires da Guerra contra o Nazi-Fascis
mo", a ser celebrado, em âmbito nacional, no dia 8
de maio.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá
rio.

Justificação

Passado pouco tempo apenas do cinqüentená
rio do fim da Segunda Guerra Mundial, ocasião em
que em todos os países foram relembrados os horro
res da maior tragédia mundial de todos os tempos e
as mais degradantes atrocidades que o mundo tes
temunhou, sobretudo a insânia de Adolf Hitler contra
o povo judeu, detecta-se como que um renascimen
to, na mesma Alemanha e em outros países euro
peus, da ideologia que motivou e justificou o aniqui
lamento de seis milhões de seres humanos pela sua
simples condição étnico-religiosa, nas formas mais
aberrantes, das quais não se tinha então notícia,
nem posteriormente se viu similar.

No Brasil, tal fenômeno, se não atinge ainda
proporções de vulto - havendo notícia apenas de
pequenos grupos neo-nazistas isolados, sem mai~r

expressão - já se pode considerar preocupante, poiS
a ideologia nazi-facista preocupa por si só, sem que
se tenha de levar em conta o número de simpatizan
tes, por menor que seja ele, ou a forma de atuação,
por mais velada. na verdade, esses grupos são,na
maior parte das vezes, tentativas de cópia dos origi
nais europeus, -com a diferença de que formados
quase sempre por jovens que desconhecem total
mente o que aconteceu apenas duas gerações an
tes - não fosse assim, deles não participariam ne
gros ou mestiços, também alvos, além de judeus, ci
ganos e outras etnias "inferiores", da fúria hitleriana
de arianização da raça humana.

O presente projeto pretende que, através da in
formação correta, os brasileiros - os jovens, sobretu-

do - tomem conhecimento preciso do que foi o Nazi
Facismo, e das conseqüentes barbaridades do Holo
causto. Não é exagero alertar para o fato de que
grandes tragédias.podem derivar de fatos aparente
mente inconseqüentes ou ingênuos - o incentivo a
práticas de discriminação racial, ou mesmo ~ neg~i

gência em combatê-Ias nas suas formas maIs SU!IS
ou iniciais, pode fazer com que toda uma geraçao
cresça imbuída dessa discriminação, ainda que su
bliminar.

A instituição de um dia específico - 8 de maio,
que marca a rendição oficial da Alemanha na 11
Guerra Mundial - para a lembrança daqueles que
morreram como vítimas ou combatentes do nazi-fa
cismo propiciará que, pelo menos uma vez ao ano, ?
tema seja debatido na mídia, nas escolas, nas enti
dades da sociedade organizada, e, assim, se promo
va uma conscientização do povo sobre o perigo que
representa não somente o anti-semitismo, mas qual
quer tipo de discriminação por questões étnicas ou
religiosas.

Nunca é demais lembrar a participação do Brasil
no segundo conflito mundial - reclamada pelo povo,
que foi às ruas bradar contra a agressão das forças
nazistas na costa brasileira - e também a nossa índole
e tradição pacífica e cosmopolita - que fez com que
este País se tomasse a nova pátria para refugiados da
perseguição anti-semita e berço de milhares de seus
descendentes. O conjunto desses dois fatores, sem
dúvida alguma, faz com que se exija uma posição per
manente de repúdio às nefandas práticas derivadas do
nazi-facismo, para o que a instituição de uma data de
lembrança será de extremo proveito.

Saliente-se que a instituição oficial do "Dia da
Lembrança dos Heróis e Mártires da Guerra contra o
Nazi-Facismo", que ora pleiteamos, já foi sancionada
em nível municipal e estadual em algumas unidades
federadas~ e a sua aprovação em nível federal certa
mente fará com que a celebração ganhe o espaço e o
destaque bem mais amplos que merece, para o que
contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. 
Deputado Alberto GolC:man.

PROJETO DE LEI N2 4.210, DE 1998
(Do Sr. zaire Rezende)

Institui a Residência em Saúde para
todas as profissões da área da saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica obrigatória a criação de Residência,

como complemento dos cursos de graduação, em
todas as profissões da área da saúde.



rio.

Justificação

Um dos maiores problemas enfrentados, pelos
governantes de todas as 'Cidade do mundo será o do
gerenciamento do lixo, especialmente os produzidos
pelos centros urbanos. A grande concentração de
habitantes, o consumo cada vez maior de produtos
descartáveis, entre outros fatores, fazem com que o
volume do lixo gerado pelos habitantes urbanos seja
cada vez maior. Quanto maior o nível de desenvolvi
mento econômico de uma cidade maior é a geração
de lixo sólido.

No entanto, o problema maior, principalmente
em países em desenvolvimento como o Brasil, é pro
vocado pelo lixo depositado fora do lugar devido. A
falta de educação das pessoas, que jogam lixo e
embalagens nas ruas, e mesmo a ausência e má

Justificação

PROJETO DE LEI N!! 4.211, DE 1998
(Do Senhor Eduardo Coelho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
colocação de mensagem educativa em
embalagens e produtos descartáveis.

rio.
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Art. 22 O Poder Executivo regulamentará a pre- O Congresso Nacional decreta:
sente lei em prazo de até 180 (cento e oitenta) dias Art. 12 As Empresas fabricantes de produtos
após sua publicação. descartáveis e de embalagens ficam obrigadas a im-

Art. 3!! Esta lei entra em vigor na data de sua primir, de forma visível, na parte externa dos mes-
publicação. mos, a seguinte mensagem educativa: .

Art. 4!! Revogam-se as disposições em contrá- "Não jogue Iilas ruas ou cursos d'água: sujeito
a penalidades legais."

§ 12 Esta lei abrange todos os tipos de mate
riais utilizados em produtos descartáveis e embala
gens.

§ 22 No prazo de 90 (noventa) dias após a pro
mulgação desta lei, caberá ao Ministério do Meio
Ambiente efetuar a regulamentação desta lei, com o
objetivo de:

a) regulamentar o formato da mensagem a ser
impressa nos produtos descartáveis ou embalagens
e os tipos de produtos a serem abrangidos por esta
lei, de forma compatível com suas dimensões;

b) determinar as penalidades cabíveis às Em
presas que não façam divulgar a citada mensagem
em seus produtos, a qual será impressa antes da cir
culação dos mesmos junto à população;

c) determinar as penalidades aplicáveis às
pessoas físicas e jurídicas que dispuserem os produ
tos descartáveis ou embalagens nas ruas, logradou
ros, praças, praias, terrenos, rios córregos, lagos,
mar ou cursos d'água de qualquer tipo, com base
nesta lei e na Lei n.!! 9.605, de fevereiro de 1998, de
terminando um valor de multa situado entre o míni
mo de um salário mínimo e o máximo de 360 salá
rios mínimos, confor~e a gravidade da agressão ao
meio ambiente.

Art. 22 Esta lei entra em vigor no prazo de 120
(cento e vinte) dias após a sua publicação.

Art. 3!! Revogam-se as disposições em contrá-

Sabe-se que o momento por excelência do
.. aprendizado é aquele onde o sujeito coloca em práti

ca o conhecimento teórico obtido nas disciplinas
acadêmicas.

A instituição da residência na área da medicina
demonstrou, ao longo dos anos, a sua extrema im
portância nas formações técnica e psicológica dos
profissionais pelo amadurecimento e pela oportuni
dade de exercício dos conhecimentos, habilidades e
técnicas que ela proporciona.

Os profissionais da área da saúde lidam com
um bem de valor inestimável a todo o indivíduo que·
é a sua saúde. É o bem maior que possuímos e a
partir do qual desenvolvemos todas as nossas po
tencialidades. É,· também, um requisito fundamental
para o desenvolvimento de uma nação.

O objetivo deste projeto de lei é estender esta
experiência, tão bem sucedida na área médica, para
todos os outros tipos de profissionais cujo objeto, di
reto ou indireto, de trabalho seja a saúde humana.
Assim, queremos ver instituída a Residência em
Saúâe para carreiras como as de enfermagem, far
mácia e bioquímica, odontologia, medicina veteriná
ria, psicologia, nutrição, fisioterapia e terapia ocupa
cional, entre outras.

A Residência, por colocar o sujeito em contato
com o seu objeto, por meio da prática concreta, mas
ainda sob a orientação de preceptores docentes, é
um instrumento valioso na melhoria da formação dos
nossos profissionais de saúde.

É por este motivo que elaboramos esta propo
situra e, por acreditarmos na sua importância e efi
cácia para a formação dos nossos jovens, solicita
mos o melhor empenho de nossos nobres colegas
desta Câmara dos Deputados para sua aprovação.
. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1998. -

Deputado zaire Rezende.



e) apoio à Associação de Pais e Mestres, se Ir
galmente constituída;

ral;

Dispõe sobre os incentivos fiscais
para empresas e pessoas que contribui
rem para a Educação Básica na rede pú
blica de ensino e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Pessoas físicas e jurídicas, que invistam

em atividades educacionais discriminadas nesta lei,
por ocasião de sua declaração de rendimentos, po
derão considerar tais recursos como despesas ope
racionais ou pessoais, acrescidas de 25% (vinte e
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condução dos serviços de coleta do lixo urbano, que cinco por cento), a tftulo de incentivo ao desenvoM-
findam por depositar o lixo em lugares impróprios, mento da Educação Básica na rede pública de ensino.
provocam a poluição das ruas e terrenos e a conta- Art. 22 As pessoas físicas e jurídicas abrangi-
minação das águas subterrâneas e de superfície. das por esta lei deverão relacionar à Secretaria da
Essa atitude aumenta os danos ambientais natural- Receita Federal as atividades educacionais imple-
mente provocados pelos dejetos. mentadas, entidades educacionais ou famílias apoia-

O destino de materiais não-degradáveis se das, constando a descrição da contribuição ou doa-
constitui em um dos mais sérios problemas para os ção com o respectivo valor financeiro com que te-
govemos locais. Mas, mais sério se toma quando o nham investido em atividades ou programas educa-
lixo é descartado nas ruas e entope galerias e provo- cionais, com a mesma periodicidade com que decla-
ca as tragédias das enchentes, na época das chu- ram os seus rendimentos.
vas fortes. Além do mais, não é incomum ver emba- Art. 32 São abrangidas por esta lei contribuiçõ-
lagens de vários tipos de materiais promovem polui- es e doações efetuadas a título de melhorias na in-
ção visual e sérios prejuízos ao meio ambiente, fra-estrutura e recursos humanos relativos à rede
acarretando a proliferação de doenças e a matança pública de ensino básico.
de vida animal nos cursos d'água. § 12 As contribuições e doações podem ser

O acúmulo de tais materiais, não absorvíveis efetuadas:
pela natureza, acarretam prejuízos crescentes ao
homem e ao meio ambiente. a) Diretamente aos órgãos relacionados ao Go-

E . ... d . d vemo Federal, ao Pjstrito Federal e aos Governos
speramos, com a IniCiativa este projeto e Estaduais e MúniCipais, que se incumbam da organi-

lei, dar a nossa contribuição à busca de soluções
para o preocupante problema do lixo. Para isso, con- zação e supervisão do ensino básico;
tamos com o apoio dos nobres Pares, para que pos- b) a entidades de utilidade pública municipal e
samos complementar os esforços que têm sido fei- estadual e de reconhecida atuação no campo social
tos para a preservação do meio ambiente. ou educacional, desde que os recursos sejam repas-

O autor deixa a regulamentação a cargo do Mi- sados estritamente para o apoio à Educação Básica,
nistério do Meio Ambiente, em prazo de 90 (noventa) nos termos do caput deste artigo;
dias, dado que o formato do texto educativo deverá c) a famílias carentes, para que matriculem e
guardar proporcionalidade com as dimensões dos mantenham seus filhos nas escola, articulando-se a
produtos descartáveis e embalagens, devendo no continuidade de tais incentivos ao efetivo desempe-
entanto, ser visível para quem os estiver manipulando. nho do aluno e à sua freqüência regular às ativida-

Nesta regulamentação deverá igualmente ser des educacionais.
prevista a penalidade aplicável aos fabricantes que § 22 As contribuições e doações poderão ser
não cumprirem esta lei e às pessoas físicas e jurídi- feitas em moeda nacional ou convertidas em recur-
cas que dispuserem estas embalagens e produtos sos financeiros, no caso de haver avaliação rigorosa
descartáveis em locais desapropriado, descritos nes- de bens, que nesse caso deve acompanhar as infor-
te projeto de lei. mações à Receita Federal.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - § 3!! Poderão ser abrangidas por esta lei, as
Deputado Eduardo Coelho. contribuições e doações relativas a:

PROJETO DE LEI N!! 4.212, DE 1998 a) construção e ampliação de salas de aula, bi-
(Do Senhor Eduardo Coelho) bliotecas e equipamentos desportivos, culturais e de

lazer das escolas públicas municipais ou estaduais;
b) aquisição de livros e equipamentos para bi

bliotecas públicas;
c) aquisição de computadores, impressoras,

instalação de redes de computadores em escolas
públicas;

d) transporte escolar de estudantes da zona ru-



Justificação

A sociedade tecnológica constitui uma realidade
incontestável no mundo atual e tende a aprofundar os
desníveis culturais e econômicos entre os países.

A priorização à Educação como um todó é ins
trumento inadiável para que o Brasil acompanhe a
vertiginosa velocidade de devolução da ciência, da
tecnologia, dos sistemas de informação, dos siste
mas de telecomunicações, entre tantos benefícios
da modernidade.

O Brasil continua l?endo um País heterogêneo,
repleto de desigualdades sociais e regionais, fruto
da falta de políticas públicas adequadas nas últimas
décadas.

A Educação básica, situada na base da pirâmi
de educacional, necessita receber apoio proporcio
nai ao seu papel estratégico na incorporação de 1,5
milhão de crianças que ainda se encontram fora da
escola.

Demanda-se que as crianças sejam tiradas das
ruas e levadas ao convívio da escola, para que lá se
preparem para acompanhar a realidade dos tempos
modernos, que excluem e tornam irremediavelmente
incapazes os que não reunirem conhecimentos exi
gidos pelo mercado de trabalho e pelos níveis sub
seqüentes de escolaridade.

Não se trata só de educar para o mundo do tra
balho, mas dar condições de acesso à cidadania e
aos benefícios inerentes ao desenvolvimento científi
co e tecnológico, ou que implica acesso à melhoria
na qualidade de vida.

O Governo Federal, o Distrito Federal, Gover
nos Estaduais e Municipais têm promovido sensíveis
melhorias nos seus sistemas educacionais.

Reconhecem a necessidade de priorizar a Edu
cação Básiea., mas encontram obstáculos difíceis
para transpor sozinhos os complexos problemas so
cioeconômicos do País e a escassez de recursos
capazes de supe,rar as deficiências do sistema.

\ ,

A Educação e sua priorização não é só meta
de Governos, mas deve envolver toda a sociedade.

Este projeto de lei procura criar mecanismos
para que empresas e pessoas físicas possam apor
tar recursos financeiros e materiais para a melhoria
da qualidade da escola pública e para trazer e man
ter nos bancos escolares enormes contingentes de
estudantes egressos de famílias comprovadamente
carentes e que se encontram nas ruas ou em ativi
dades de trabalho precoce.
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f) apoio a estudantes carentes que estejam Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário.
matriculados ou evadidos da escola pública, obede
cida a alínea c do § 12 do artigo 32;

g) capacitação de docentes e servidores das
escolas públicas;

h) aquisição de materiais escolares;
i) aquisição de equipamentos audiovisuais e de

tecnologia educacional;
j) apoio a eventos culturais e científicos da es

cola.
Art. 42 O órgão público ou a entidade que rece

ba os recursos das pessoas físicas ou jurídicas, des
critas na alínea b do § 12 do artigo 32 deverão efe
tuar relatório dos valores recebidos, bem como da
destinação dada aos mesmos, os quais deverão
obedecer rigorosamente ao campo de atividades
previstas no § 32 do artigo 32.

As pessoas físicas e jurídicas beneficiadas por
esta lei deverão enviar à Receita Federal o resumo
de tais informações, 'guardando tais relatórios pelo
prazo de cinco anos e se submetendo à vistoria dos
mesmos, caso solicitado pela Receita Federal.

Art. 5!l. As contribuições e doações, se efetua
das em moeda nacional, não poderão superar o va
lor de um salário mínimo mensal por estudante ca
rente. Não haverá limites para o apoio a entidades e
escolas.

§ 12 As pessoas físic.3s e jurídicas deverão ar
quivar, pelo prazo de cinco anos os recibos relativos
a doações para famílias de estudantes carentes, su
jeitando-se à vistoria dos mesmos a qualquer tempo,
pela Receita Federal.

§ 22 O uso de recibos falsos ou a contribuição
de forma distinta da constante dos recibos implicará
a anulação dos recibos, em multa de 10% sobre o
montante de recursos em desacordo com esta lei, à
imediata exclusão da pessoa física ou jurídica dos in
centivos desta lei e a penalidades legais aplicáveis.

§ 32 O certificado de matrícula do aluno carente
deverá acompanhar p~ informações enviadas à Re
ceita Federal, tendo validade apenas para o ano
base da declaração de rendimentos.

Art. 62 Só poderão ser beneficiadas por esta lei
as pessoas físicas e jl!:,idicas que estejam adimplen
tes com a Receita Federal, ainda que enquadradas
em acordos legais de parcelamento de débnvs ante
riores. desde que estiverem sendo cumpridos.

Art. 72 A Secretaria de Receita Federal tratará
de criar os mecanismos para agilizar e fiscalizar o
cumprimento desta lei.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. '



Por volta de 1920, os blocos, com elementos
dos ranchos e cordões, são a cédula embrionária
das Escolas de Samba.

Na Mangueira havia vários blocos, como o da
Tia Tomásia, o do Mestre Candinho e o dos Aren
gueiros, entre outros. Tempo de gente valente e de
muito mistério, onde havia samba, batuque e bamba
(mestre de jogo de capoeira ou pernada), quase
sempre havia briga e repressão policial. Os sambis
tas eram discriminados pela sociedade.

O Bloco dos Arengueiros seria apenas mais
um, não fossem os seus componentes: Satumino
Gonçalves, Maçu, Zé Espinguella, Carlos Cachaça,
Cartola, Chico Porrão· e outros mangueirenses que
deixaram sua marca na história do samba fundando,
em 28 de abril de 1928, a Escola de Samba da Man
gueira.

Nos anos 30/40, a Mangueira já figurava entre
as grandes e definitivas escolas de samba da cida
de, conquistando o seu primeiro campeonato em
1932 e sagrando-se bi-campeã em 1933.

Há sessenta anos atrás, quando pela primeira
vez as Escolas alcançavam a glória de integrarem o
Programa Oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, ain
da eram, sobretudo, o que o próprio nome indicava 
instituições de ensino. Ensinavam à burguesia o
samba: seu ritmo, sua cadência seus passos marea
dos, seus instrumentos de percussão.

Em 1935, o Chefe de Polrcia do então Distrito
Federal (hoje Estado do Rio de Janeiro), determinou
que as escolas passariam a se chamar Grêmio Re
creativo Escola de Samba.

Veio do primeiro samba de Cartola para a Es
cola de samba, em 1928, a denominação Estação
Primeira, porque era a primeira estação da Central
do Brasil onde havia samba.. --

Surgiu, assim, o Grêmio Recreativo Escola de
Samba Estação Primeira deMangueira.

Em seus 69 anos de ~ida, o GRESEP de Man
gueira venceu vários carnavais, apresentando beles
simos enredos e sambas. A grande preocupação de
todas as diretorias era preparar a Escola para os
desfiles oficiais.

Em 1981, cria-se o Estatuto Social, com o obje
tivo de ·pesquisa e enriquecimento do folclore atra
vés do desenvolvimento cultural e artístico de nossa
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Esta iniciativa poderá complementar as ações de cussão: cueca, recçrreco, adufo, ag0gô5, ganzás,
El?tado, estimular a criatividade de obtenção de recur- tamborins, etc. Entoavam cânticos em dialetos bantu
sos e uma maior flexibilização na gestão da escola. e em português, com fantasias características. Em

Não se trata de substituir o papel do Estado, Mangueira existiram, pelo menos, dois cordões: -Os
constitucionalmente definido e a cada dia mais exigi- Guerreiros da Montanha- e -Os Trunfos da Manguei-
do por todos. ra-.

Trata-se de criar novas alternativas, por meio
de incentivos aos que contribuírem com as famílias
carentes e com a própria escola pública da rede bá
sica de ensino.

Ao invés de representar renúncia fiscal, o mo
delo poderá gerar economias de escola para os mu
nicepios e estados, pela redução da burocracia, pela
melhoria da qualidade de ensino, pelo aperfeiçoa
mento dos recursos humanos, pela superação de
estatrsticas sofríveis no campo educacional.

O autor espera contribuir com este projeto de
lei para o aperfeiçoamento da base do sistema edu
cacional, introduzindo novos recursos ao mesmo e
criando fatores de envolvimento da sociedade na or
ganização do processo educacional brasileiro, so
bretudo em sua base e na rede pública, à qual con
correm, em.sua grande maioria, os filhos de famílias
das classes mais desfavoreCidas, sujeitos ao aban
dono das ruas, ao subemprego ou ao desemprego,
caso não se prepare adequadamente e não participe
da sociedade do conhecimento.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. 
Deputado. - Eduardo Coelho.

REQUERIMENTO 198
(Do Sr. Carlos Santana e outros)

Requer a realização de Sessão Sole
ne da Câmara dos Deputados para hom~
nagear o Grêmio Recreativo Escola de
Samba Estação Primeira de Mangueira no
transcurso dos 70 anos de sua fundação.

Senhor Presidente,
De acordo com o art. 68 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Ex
celência a realização de sessão solene em homena
gem ao transcurso dos setenta anos de fundação de
uma das mais queridas escolas de samba do País o
Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Pri
meira de Mangueira.

Justificação

Em sua maioria negra, a população manguei
rense costumava se divertir durante todo o ano com
samba e futebol e, no Carnaval, nos -cordões·: um
grupo de mascarados, conduzidos por um mestre,
acompanhado por uma verdadeira orquestra de per-



Senhor Presidente:
Com fundarpento no art. 50, § 2.2, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2.2, e 115, in
ciso I. do Regimento Interno, solicito a V. Exã seja
encaminhado aos Srs. Presidente da Procergs e Pre
sidente do lpergs o seguinte pedido de informações:

O requerente desenvolveu intensa atividade
política junto ao Governador Antônio Britto, Ministro
Eliseu Padilha, Secretário de Estado Cézar Buzatto,
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música popular - o samba; prestação de serviços • Projetos de saúde com a inauguração, em 28
beneficentes, de natureza filantrópica; promoção de de abril ae 1997, do Posto Médico Comunitário, em
recreativismo, festas e reuniões educativas visando parceria com a Golden Cross
o incentivo e aperfeiçoamento moral e intelectual de • Atelier da Mangueira - Funcionando na área
seus associados, por meios próprios e outros convê- do CIEP, foi criado inicialmente para confecção das
nios com repartições federais, estaduais, municipais fantasias das alas da comunidade, desenvolvendo,
e particulares. atualmente, a confecção de roupas em sistema de

A partir de 1987, a filosofia da Escola sofre terceirização.
uma mudança: a preocupação com os seus inte- • Projeto Olímpico da Mangueira - De cunho
grantes, com sua comunidade. Surgem, então, os social e esportivo, é desenvolvido na Vila Olímpica
primeiros projetos sociais:' a Mangueira do Amanhã e foi considerado pela UNESCO como o melhor
(escola de samba mirim fundada em 15 de agosto projeto social desenvolvido em países do Terceiro
de 1987, pela cantora Alcione) e a Vila Olímpica da Mundo.
Mangueira - onde se oferece às crianças da Man- • Projeto Cultural de Resgate e Preservação
gueira a oportunidade da prática de várias modalida- da Memória da Mangueira - Dentro da Quadra do
des de esporte, fundada em 30 de julho de 1987 por Palácio do Samba, na atual gestão, foram inaugura-
iniciativa do professor Francisco de Carvalho - Chi- dos:
quinho. • Sala de Troféus recebidos pela Mangueira

Desde então, o GRESEP de Mangueira vem (em 03-08-96)
desenvolvendo diversos projetos sociais, crJlturais, • Galeria dos Ex-presidentes,(em 03-08-96)
educacionais e profissionalizantes: • Cantinho da Velha-Guarda (em 28-05-97)

• Jornal liA Voz do Morro" - Primeiro jornal da A ampliação de parcerias, aliada a nova filoso-
. favela criado em 1935. Só em 1995, na gestão do fia do GRESEP de Mangueira poderia possibilitar a

Presidente Elmo José dos Santos, teve sua publica- implantação de inúmeros outros projetos que, certa-
ção regularizada. mente, irão contribuir para a melhoria da qualidade

• Projeto Afro _ Brasileiro - Desenvolvido em de vida da Nação Mangueirense e, conseqüente-
parceria com o BID (Banco Interamericano ,de De- mente, na transformação do perfil social das comuni-
senvolvimento), visa, através da música, socializar e dades de classe popular.
educar cerca de 150 cr'anças e adolescentes da co- Por tudo isso, a Câmara dos Deputados pres-
munidade da Mangueira. É C::rigido pelo maestro Os- tará uma significante homenagem a esta grande Es-
waldo Brandão. cola de Samba que engrandece e dignifica o Estado

do Rio de Janeifo e conseqüentemente o nosso
• O Centro Integrado de Educação Pública Na- País, não só por desenvolver enredos e sambas,

ção Mangueirense - inaugurado em 28 de abril de mas também pelos trabalhos sociais ali desenvolvidos.
1995, apesar de ser uma escola estadual, é apoiado
em suas diversas atividades pela Vila Olímpica e de- Sala das Sessões, 4 de março de 1998. -
senvolve o projeto Artisticamente Mangueira, em Deputado Carlos ~ntanae outros.
convênio com o GRESEP de Mangueira. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

• Creche Nação Mangueirense - Inaugurada N!!3.238, DE 1998
em 1995 em um trabalho conjunto com a Secretaria (00' Sr. ~enan Kurtz)
Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Ja- Solicita ~nformarnomes e endereços
neiro. das pensionistas' e dependentes da

• Barracão da Rua Equador - Local onde são RFFSA no Estado do Rio Grande do Sul.
construídos os carros e alegorias de cada carnaval
emprega artesãos e operários da comunidade da
Mangueira.

• Centro Sócio-Cultural da Mangueira - é uma
Casa de Espetáculos inaugurada em 29 de d""zem
bro de 1995, onde são desenvolvidos:

• Projeto com meninos de rua (em parceria com
SMDS)

• Projetos com a Terceira Idade



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N23.239, DE 1998

(Do Sr. Renan Kurtz)

Solicita informações ao Sr. secretá
rio da Receita Federal sobre os devedo
res da Receita.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Cons

tituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a
V. Ex.~ seja encaminhado ao Sr. Secretário da
Receita Federal o seguinte pedido de informa
ções:

a) relação dos 150 (cento e cinqüenta) maiores
devedores da Receita Federal no Estado do Rio
Grande do Sul; ,

b) dentre os 150, quais foram parcelados por
medidas administrativas;

c) dentre 0$ 150, quais os débitos f0ram ajuiza
dos.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - Depu
tado Renan Kurtz.
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teve o apoio de toda a Bancada Gaúcha junto ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
Congresso Nacional, tendo conseguido liberar re- N2 3.240, DE 1998
cursos junto ao Governo Federal para inativos e (Do Sr. Renan Kurtz)
pensionistas da RFFSA. Os funcionários aposen- Solicita informações ao Sr. Ministro
tados já receberam as importâncias a que faziam da Previdência e Assistência Social so-
jus no dia 16 de Janeiro do corrente ano. Cc:mtudo bre os devedores do INSS.
no que se refere às pensionistas e viúvas de ferro-
viários, não obstante o Tesouro do Estado ter co- Senhor Presidente:
locado à disposição dos 16 mil pensionistas o di- Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
nheiro a que elas têm direito a receber, o fluxo de ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in-
requerimento junto a Secretaria da Fazenda é pe- ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja
queno, demonstrando que existe desconhecimento encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assis-
por parte dos referidos pensionistas e depend- tência Social o seguinte pedido de informações:
entes que devem encaminhar pedido de pagamen- a) relação dos. 150 (cento e cinqüenta) maio-
to ao Tesouro do Estado. res devedores do INSS no Estado do Rio Grande

O requerente vem encontrando dificuldades do Sul;
em obter a relação das pensionistas e depend- b) dentre os 150" quais foram parcelados por
entes, e seus endereço para informar sobre seus medidas administrativas;
direitos. c) dentre os 150, quais os débitos foram ajuizados.

Neste sentido requer a Vossa Excelência seja Sala das $essões, 4 de março de 1998 -
Deputado Renan Kurtz. .. .

encaminhado a solicitação ao Sr. Solon Lemos Pin-
to, Presidente da Companhia de Processamento de PROJETO DE LEI N1!. 4.213, DE 1998
Dados do RSlProcergs e ao Sr. Gilberto Rudi Trep- (Da SP! Lídia Quinan)
tow, Presidente do Instituto de Previdência do Esta- Destina aos programas de preven-
do do Rio Grande do SuVIPERGS. ção do câncer e da AIDS os valores relati-

Sala das Sessões, .4 de março de 1998. - vos aos prêmios prescritos das loterias e
Deputado Renan Kurtz. concursos de prognósticos administra

dos pela Caixa Econômica Federal- CEF.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os valores relativos aos prêmios prescri

tos das loterias e concursos de prognósticos admi
nistrados pela Caixa Econômica Federal serão desti
nados aos programas de prevenção do câncer e da
AIDS.

Art. 2!! O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua
publicação.

Art. 32' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. .

Art. 4.1! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Como é notóno, inúmeras são as atividades
governamentais, no campo social, amparadas finan
ceiramente pelos: recursos arrecadados por meio
das diversas modalidades de loterias e concursos de
prognósticos administrados pela Caixa Econômica
Federal- CEF.

A saúde, como um todo, é uma delas, pois se
insere no campo de atuação da Seguridade Social,
que é, na verdade, expressiva destinatária dos re
cursos conseguidos com a prática daqueles.sorteios.



§ 32 A propaganda conterá, nos meios
de comunicação e em função de suas carac
terísticas, advertência escrita ou falada so
bre os malefícios do álcool, por meio das se
guintes frases, usadas seqüencialmente, de
forma simultânea ou rotativa, devEmdo variar
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Neste contexto, pretendemos que parte defini- mercado de trabalho, o fato é que notoriamente há
da dos recursos arrecadados se destine, especifica- déficit de trabalho remunerado, para não o dizer bem
mente, a determinadas e inquestionáveis ações na remunerado.
área da saúde, como os programas de prevenção ao Ora, se isso ocorre sem dúvida para com to-
câncer e à AIDS. dos, com muito mais razão, perversamente, mais

Assim, a estes programas, nosso projeto de lei ainda ocorrerá com aquelês que são objeto de nossa
destina os recursos dos prêmios prescritos das lote- consideração: os injustiçados da sorte, na expressão
rias e concursos de prognósticos da CEF, ou seja" dos que nasceram ou, po'r acidente, se tomaram de-
aqueles prêmios que, no prazo legal, não foram re- ficientes físicos ou visuais.
clamados pelos respectivos ganhadores. Enfim, é mister que o Estado, que tão pouco

Contamos com o apoio dos ilustres colegas tem tido a oferecer ao trabalhador, muito menos ao
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. trabalhador naquelas dolorosas condições, ao me-

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - nos venha a minorar a situação desses aflitos, ali-
Deputada Lfdia Quinan. viando-Ihes sobremaneira a carga tributária.

Temos a certeza de que essa é a aspiração de
PROJETO DE LEI N!! 4.214, DE 1998 toda a sociedade brasileira, constituída de um povo

(Da SrA Lídia Quinan) que, por meio de sua história, tem sobejamente de-
Isenta os trabalhadores deficientes monstrado sua cordialidade, seu amor ao próximo

físicos e visuais do Imposto de Renda e bem como sua vontade de ajudá-lo.
da contribuição do INSS. Nossa proposta nada mais faz do que retratar

o anseio da maioria. Afinal, ninguém, em sã cons-
O Congresso Nacional decreta: ciência pode se opor a que E!e dê a quem precisa de
Art. 12 São isentos do Imposto de Renda da ajuda. Ainda mais no caso 'em que dela necessita

pessoa física e da contribuição para o INSS os tra- precisamente numa situação, na qual está, não por-
balhadores portadores de deficiência física ou visual que seja disso responsável, senão vítima.
que lhes impeçam o desempenho adequado a suas Ante o exposto, pois, contamos com indispen-
atividades profissionais produtivas plenas. sável apoio de nossos ilustres Pares no Congresso

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta Nacional, para sua devida aprovação.
lei em até 60 (sessenta) dias, decorridos após a data Sala das Sessões, 4 de março de 1998. _
de sua publicação. Deputada Lfdia Quinan.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. PROJETO DE ~EI N!! 4.215, DE 1998

(Da Sr.Jl Lídia Quinan)

Altera a Lei n2 9.294, de 15 de julho
de 1996, que dispõe sobre as restrições
ao uso e à propáganda de produtos fumi
geros, bebidas ~Icoólicas, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 42, do art. 220 da Constitui
ção Federal.

O Congresso Naciona:J.decreta:
Art. 12 O art. 42 da Lei n2 9.294, de 15 de julho

de 1996, passa a vigorar acrescido de um § 32 com
a seguinte redação: '

-Art. 42 .

Justificação

O Imposto de Renda é considerado o mais justo
dos impostos. Duma sorte, porque é imposto direto;
doutra, porque se dá em uma escala progressiva de tri
butação. (Desse modo, paga mais quem ganha mais.)

Nessa conformidade, é óbvio que subjaz à filo
sofia do tributo em apreço a capacidade contributiva,
isto é, a capacidade de auferir rendimentos. E este é
exato o problema dos deficientes físicos ou visuais.

É sobremodo evidente de per si, que eles têm
dificuldades imensas até mesmo de encontrar em
prego. E, quando o conseguem, são o mais das ve
zes explorados por salários aviltantes, indignos, in
confessáveis.

Em países ainda em desenvolvimento, como o
Brasil, a situação se agrava ainda mais. Dá-se que o
emprego, nessas nações, já é um problema em si, ir
respectivamente da capacidade intrínseca ao traba
lhador. Seja o problema da automação, seja o pro
blema da economia como um todo ou o do próprio



Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3!! Revogam-se as disposições em contrá-

"Art. 12 ..

§ 12 ..

§ 2.!! A jornada de trabalho do Fonoau
diólogo é de, no máximo, vinte e quatro ho
ras semanais."

rio.

Justificação

A fixação da jornada de trabalho dos profissio
nais de Fonoaudiologia justifica-se não só pela ne
cessidade de se corrigir o que a Lei n2 6.965, de 9
de dezembro de 1981, que regulamentou a profissão
da categoria, omitiu, como também pela imprescindi
bilidade de se fazer justiça.

Enquanto as demais categorias profissionais
da área de saúde têm sua jornada de trabalho esta
belecida em lei, ignorar a justa reivindicação dos fo
noaudiólogos é atitude discriminatória, em flag~nte

violação dos preceitos constitucionais,; .
O fonoaudiólogo, no exercício de suas ativida

des, sofre de desgastes físico, mental e emocional,
uma vez que trabalha, ininterruptamente, em tomo
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a cada cinco meses, todas precedidas da causar, inclusive das potenciais dependências física
'afirmação "O Ministério da Saúde Adverte": e psíquica. Danos estes que não se limitamaos pró-

I - o consumo de bebida alcoólica compromete prios consumidores, mas estendem-se para a famí-
a coordenação motora e os reflexos; lia, para os amigos e para toda a sociedade.

11 - o consumo de bebida alcoólica leva à de- É com o propósito de que os problemas decor-
pendência física e psíquica; rentes do consumo constante e abusiv<;> das bebidas

11I - o consumo de bebida alcoólica pode cau- alcoólicas sejam bem divulgados e qije as pessoas
sar a insuficiência hepática e cirrose: tomem consciência maior das conseqOências deste

IV - o consumo de bebida alcoólica pode cau- hábito, que apresentamos o presente projeto de lei,
sar nervosismo, insônia e impotência sexual; o qual esperamos, com a ajuda imprescindível dos

ilustres colegas desta Casa, ver aprovado para o
V - o consumo de bebidas alcoólicas pode bem da sociedade brasileira.

causar gastrite e úlcera gástrica;
VI _ ingerir bebida alcoólica durante a gravidez Sala das Sessões, 4 de março de 1998. -

Deputada Lídia Quinan
pode prejudicar o desenvolvimento fetal;

VII - consumir bebida alcoólica durante a ama- PROJETO DE LEI N2 4.216, DE 1998
mentação pode causar danos cerebrais ou hepáticos (Do Sr. Alexandre Cardoso)

ao bebê." Dispõe sobre a jornada de trabalho
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua do Fonoaudiólogo.

publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O art. 12 da Lei nll 6.965, de 9 de de-
Justificação zembro de 1981, que "dispõe sobre a regulamenta-

o consumo de bebidas alcoólicas tem se amplia- ção da profissão de Fonoaudiólogos e determina ou-
do cada vez mais em nossa sociedade. Documentos tras providências", passa a vigorar acrescido do se-
do Ministério da Saúde indicam uma prevalência de guinte § 22, transformando-se em § 12 o atual pará-
8% a 10% de abuso e dependência do álcool e suge- grafo único:
rem que entre 9% e 32% dos leitos de hospitais gerais
do País são ocupados por pacientes que apresentam
consumo abusivo de bebidas alcoólicas.

Um dos fatores que estimulam o crescente
consumo de bebidas com álcool é, sem dúvida, a
propaganda em todos os meios de comunicação co
merciai, que seduz as pessoas com suas mensa
gens e imagens de alegria e bem-estar, de bom po
sicionamento social, de sucesso, e assim por diante.

Não é preciso destacar com maior profundida
de os problemas e prejuízos decorrentes do consu
mo indevido do álcool. Basta lembrar-nos da sua ín-
tima relação com a diminuição da capacidade de tra
balho, com acidentes de trânsito e de trabalho, com
doenças orgânicas de toda a espécie, com delitos,
transtornos familiares e violências em geral.

A Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996, bem
como o Decreto n2 2.018, de 12 de outubro de 1996,
que a regulamenta, não foram eficientes quanto a
advertência em propagandas sobre os males causa
dos pelo uso de bebidas alcoólicas, limitando-se a
exigir que conste nos rótulos das embalagens a ex
pressão "Evite o Consumo Excessivo de Álcool".

Entendemos que a população em geral, princi
palmente os jovens, devem ter conhecimento e
consciência dos terríveis danos que o álcool pode



Justificação

O controle de substâncias entorpecentes e psi
cotrópicas é objeto de diversas convenções interna-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Saraiva Felipe)
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de quarenta e cinco minutos com cada paciente, ten- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N2 3.241198
do que adaptar o seu comportamento profissional (Do Sr. Miguel Rossetto - PT/RS)
e~ função das problemáticas individuais de seus pa-
cIentes, que, deve ser frisado, se incluem em todas Solicita informações ao Sr. Ministro
as faixas etárias, desde o período neonatal, em ber- de Minas e Energia sobre plano de inves-
çário de alto-risco, até à quarta idade, com pessoas timento das refinarias submetidos a apre-
em fase terminal. Os pacientes dos fonoaudiólogos ciação à ANP.
compreendem os portadores de paralisias cerebrais, Senhor Presidente,
autismo. deficiências mental, física e sensorial, além Com fundamento no art. SO, da Constituição
de Iaringectomizados, portadores de fissuras labiopala- Federal dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
tais e de disUirblos de deglutição motricidade oral. Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado de Mi-
Janeiro, por meio da Lei nll1.083, de 12 de dezem- nas e Energia, pedido de informações, para que se-
~ro •de t~, tratou de corrigir, naquele estado, a in- jam fornecidos os seguintes elementos informativos:
JustIÇa pratIcada contra esses profissionais, ao fixar- ,1) Conforme art. 72' da Lei n2 9.478, se as refi-
lhes a jornada de vinte e quatro horas semanais. narias submeteram à apreciação a ANPF, plano de

No entanto, a efetivação plena da reparação de investimentos na modernização tecnológica e na ex-
tal injustiça necessita de lei federal para que seus pansão da produtividade de seus respectivos par-
efeitos se estendam a todo o território nacional. O ques de refino, com vistas ao aumento da produção.
ql:le demonstra, de forma clara, a relevância da pre;. Caso tenha apresentado, solicito cópia e pare-
sente proposição. cer da ANP.

.Tendo em vista a importância da matéria aqui 2) Qual o volume (valores) e a natureza de subsí-
tratada, tenho a certeza de que o projeto ora apre- dios a elas concedidos a partir de 6-8-97 data da Lei n2
sentado receberá o apoio integral de meus ilustres 9.478, conforme previsto no art. 52, incisos 11 e 111.
Pares. Sala das Sessões, 4 de março de 1998. -

. Sala das Sessões, 4 de março de 1998. _ Deputado Miguel Rossetto, PT - RS.
Deputado Alexandre Cardoso. PROJETO DE LEI N2 4.217, DE 1998

(Do Sr. Elias Murad)

Regulamenta a emissão de notas
fiscais de medicamentos psicotrópicos e
entorpecentes do grupo dos ansiolíticos
ou anorexígenos.

O .congresso Nacional decreta:
Art. 12 Qualquer transação comercial que en

volva medicamentos entorpecentes e psicotrópicos,
dos grupos dos ansiolíticos ou dos anorexígenos,
deve ser a~újj-lpanhada da emissão de nota fiscal
eStJC\;íríca, s~parada de outros produtos.

§ 12 - Uma via da nota fiscal de cada transa
ção deve ser enviada pelo emissor à Secretaria de
Vigilância Sanitá.ria do Ministério da Saúde.

§ 2.2 - O não cumprimento do disposto no art.
12 sujeitará os infratores às penas da lei.

, Art. 2.2 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei em prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
da sua publicação. '

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá
rio.

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o dia
18 de março às 10 horas.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da. composição da

Câmara dos Deputados, requeremos à V. Ex.!!., com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 18 de março, às 10 horas, a fim de
comemorarmos, em plenário, os dez anos de exis
tência do jornal Hoje em Dia que, após se afirmar
como um dos mais importantes órgãos da imprensa
escrita de Minas Gerais, está expandindo o seu raio
de influência para outras regiões do País.

Nós que acompanhamos a novidade do surgi
1IIt::IIlU uest~ noticioso, que reconhecemos o seu es
forço de aprimoramento em direção à qualidade da
informação prestada a seus leitores, gostaríamos de
marcar a oportunidade. '

Sala d~s' Se~sões, 4 de março de 1998. 
Deputado saraiva Felipe - Wagner Rossi.

i



Justificação

O art. 64 da Medida Provisória n2 1.602, de 14
de nóvembro de 1997, dispunha que "As sociedades
cooperativas que tenham por objeto a compra de
bens para revenda a seus associados sujeitam-se às
mesmas normas de incidência dos impostos e contri
buições de competência da União, aplicáveis às de
mais pessoas jurídicas, em relação a todas as suas
operações, inclusive quando praticadas com asso
ciados".

A justificativa governamental para a iniciativa
articulou-se nesses termos: "Com essa medida,
além de corrigir-se a prática de concorrência desleal,
atualmente verificada, dessas sociedades<Pllra com
as demais empresas que não gozam de qualquer
isenção nas suas operações, evitar-se-á a ocorrên
cia de significativa evasão de receitas, que, a partir
da vigência da medida provisória, serão carreadas
para o Tesouro Nacional e revertida em benefício da
comunidade".

O absurdo jurídico da proposição, ao condenar
cooperativas "que tenham por objeto a compra de
bens para revenda a seus associados", era tão gri
tantemente desproposital, que, não obstante a pres
sa com que a medida tramitou, aprovando-se de rol
dão, sem qualquer exame mais aprofundado, sob a
pressão de supostos riscos de terremotos financei
ros, mesmo assim não se deixou de burilar a reda
ção que assim se articulou, no art. 69 da Lei n2
9.532, de 10 dezembro de 1997: "As sociedades
cooperativas de consumo, que tenham por objeto a
compra e fornecimento de bens aos consumidores,
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos
impostos e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas".

A sanha fiscal deixa de abranger, portanto, '0
das as operações inclusive quando praticadas com
associados" e passa a restr:ingir-se às "cooperativas
de consumo" que operam em favor de "consumido
res" e não mais de "associados".

Mas o polimento redacional não diminui a injuri
dicidade nem alivia a inconstitucionalidade do dispo
sitivo adventício.

A discriminação disparada pelo dispositivo con
tra "cooperativas de consumo" exorbita da autoriza
ção constitucional do art. 174, § 22, segundo o qual
"a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras
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cionais das quais o Brasil é signatário. Uma série de O Cong~sso Nacional decreta: .
informações sobre produção, importação, exporta- Art. 12 FICa revpgado o art. 69 da Lei n2 9.532,
ção e consumo interno devem ser coletadas e envia- de 10 de dezembro ?e 1997. .
das anualmente ao órgão internacional de controle, Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
ligado à Organização das Nações Unidas. publicação.

Nos últimos anos, o Brasil tem sido advertido
por este órgão por apresentar um controle absoluta
mente incoerente pois os dados de consumo, produ
ção, exportação e importação, não se ajustam uns
aos outros. Como agravante, o País apresenta um
dos maiores volumes de consumo daquelas subs
tâncias.

No plano intemo, há uma legislação que obriga
o registro especial de todas as transações feitas com
psicotrópicos e entorpecentes por meio das secreta
rias estaduais de saúéie. O Ministério da Saúde é en
carregado de regulamentar e realizar a coleta e a
consolidação dos dados provenientes de cada uni
dade federada.

No comércio farmacêutico, os entorpecentes e
psicotrópicos aparecem como itens de uma mesma
nota fiscal onde constam outros tipos de medica
mentos, inclusive daqueles que não necessitam de
receituário médico para a sua dispensação.

Cremos que se fosse adotada a nota fiscal es
pecífica, separada, para transações como este tipo
de medicamento, e que uma cópia de cada nota fis
cal emitida fosse enviada ao Ministério da Saúde, te
ríamos um mecanismo de controle muito mais facili
tado e efetivo.

Os medicamentos entorpecentes e psicotrópi
cos, chamados de drogas lícitas, têm um potencial
farmacológico bastante forte sendo causa de milhõ
es de casos de drogadição. O uso contínuo, durante
alguns meses, da maioria destes produtos, é sufi
ciente para determinar uma dependência tão terrível
àquela das drogas ilícitas como o álcool ou a cocaí
na por exemplo.

Por entendermos que é urgente encontrarmos
novos e mais eficazes mecanismos de controle para
estes produtos, elaboramos este projeto de lei que
esperamos ver aprovado pelos ilustres colegas des
ta Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. 
Deputado Elias Murad.

PROJETO DE LEI N2 4.218, DE 1998
(Do Sr. Valdir Colatto)

Revoga o art. 69 da Lei n2 9.532, de
10 de dezembro de 1997, que Maltera a le
gislação tributária federal e dá outras
providências".
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formas de associativismo·, praticamente excluindo aqueles .que foram objeto dessa apreciação, seja no
do gênero cooperativo a espécie etiquetada cornO sentido da absolvição dos denunciados, seja nos ca-
-cooperativismo de consumo·, mutilando o alcance sos em que a Comissão de Constituição e Justiça e
do fenômeno cooperativo em desacordo com o auto- de Redação optou pela idãia da condenação, pos-
rizativo constitucional. sam vir imediatamente ao plenário para o lulgamen-

A precipitação com que o chamado ·pacote to. Se tudo assim ocorrer, por um lado, de imediato,
cinqüenta e um· se converteu em lei acarretou diver- poderão ser declararados inocentes aqueles que ob-
sos motivos de desprestígio para o Congresso Na- tiveram o parecer da Comissão de Constituição e
cional, por conta de dispositivos defeituosos, dentre Justiça e de Redação e, por outro, a Casa poderá
os quais avulta esta inaceitável mutilação do coope- julgar os casos em que houver urna recomendação
rativismo. da Co,missão de Constituição e Justiça e de Reda-

Para poupar novas humilhações que virão sem ção no sentido de uma condenação.
dúvida, à medida que o Poder Judiciário for provoca- Em segundo lugar, seria importante que diver-
do a manifestar-se, espero contar com o apoio dos sas emendas constitucionais, modificações regimen-
nobres Pares a esta iniciativa necessária, compro- tais ou proj~tos de lei que tratam da definição escrita
metida com a restauração da legalidade. do que é a imunidade parlamentar possam também

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - ser objeto de ~iscussão desta Casa.
Deputado Valdir Colatto. Finalmente, há o projeto do Deputado Marcelo

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa Déda, uma emenda constitucional que tramitou em
a cadeira dá "pÍ'esidência, .que é ocupada .tempo recorde e permitiu à Comissão de Constitui-
pelo Sr. Cunha Lima, § ~ do art. 18 do Re- ção e Justiça e de Redação obter instrumentos para
gimento Interno. a quebra de sigilo bancário, fiscal, propiciando, en

fim, urna investigação em que a Comissão possa ter
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Vai-se poderes de CPI, para efetivamente esclarecer esses

passar ao horário de diversos casos.
VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES Assim, a minha intervenção neste período des-

Tem a palavra o Sr. Humberto Costa, pelo Blo- tinado às Comunicações Parlamentares é exatamen-
co Parlamentar PTIPDTIPCdoB. te no sentido de que esse apelo formulado pelo De-

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT _ PE. putado Marcelo Déda, brilhante Líder do Partido dos
sem revisão do orador. ) _ Sr. Presidente, gostaria Trabalhadores, encontre eco entre os nossos pares

nesta Casa.de registrar a preocupação do Bloco de Oposição
em relação à situação que ora se desenvolve-acerca Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
das denuncias que atingiram em cheio um Parla- O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Com a
mentar desta Casa, o Deputado Sérgio Naya. 'palavra o Deputado Elias Murad, pela ordem.

O Deputado Marcelo Déda, Líder da nossa O SR. ELIAS MURAI;) (PSDB-MG. Pela or-
bancada, já teve oportunidade de apresentar propo- demo Sem revisão 'do orador.) - Sr. Presidente, co-
sição a· esta Casa, no sentido de que possamos, munico à Casa e a V. Exa. que estou apresentando
dentro desse episódio, não só estabelecer um amplo projeto de lei que regulamenta a emissão de notas
processo de satisfação à sociedade brasileira quanto fiscais de medicamentos psicotrópicos e entorpecen-
a uma série de denúncias repetidamente feitas con- tes, particularmente dos grupos dos ansiolíticos ou
tra Parlamentares desta Casa, mas também criar tranqüilizantes e dos anorexígenos ou moderadores
mecanismos que dêem à imunidade parlamentar de apetite. Na verdade, estes medicamentos têm
uma efetiva característica daquilo que é exercício do sido muito controlados nas farmácias, mas os inter- .
mandato. Igualmente, devemos procurar gerar ins- mediários e os laboratórios que os fabricam não têm
trumentos para que, sob o manto da imunidade, nfo sido submetidos a um rigoroso controle.
haja o que a sociedade hoje repudia com toda razão: Nosso projeto pretende corrigir essa impro-
a impunidade. priedade.

Dessa forma, os processos que ainda não tive- Por outro lado, Sr. Presidente, quero aproveitar
ram oportunidade de ser julgados pela Comissão de para r.eforçar apelo ao Sr. Ministro da saúde no sen-
Constituição e Justiça e de Redação poderão sê-lo, tido da liberação de verba para combate ao dengue
no mais curto espaço de tempo possível, e ter a indi- em Belo Horizonte. Na Capital de Minas Gerais, a
cação de Relatores e a devida votação, bem corno dengue transformou-se em verdadeira epidemia e está



Com essa medida, além de corrigir-se
a prática de concorrência desleal, atualmen
te verificada, dessas sociedades para com
as demais empresas que não gozam de
qualquer isenção nas suas operações, evi
tar-se-á a ocorrência de significativa evasão
de receitas, que, a partir da vigência da me
dida provisória, serão carreadas para o Te
souro Nacional e revertidas em benefício da
comunidade.

As sociedades cooperativas que te
nham por objeto a compra de bens para re
venda a seus associados sujeitam-se às
mesmas normas de incidência dos impostos
e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, em
relação a todas as suas ~perações, inclusive
quando praticadas com associados.

A justificativa governamental para a iniciativa
articulou-se nesses termos:

o absurdo jurídico da proposição, ao condenar
cooperativas "que tenham por objeto a compra de
bens para revenda a seus associados", era tão gri
tantemente desproporcional, que, não obstante a
pressa com que a medida tramitou, aprovando-se de
roldão, sem qualquer exame mais aprofundado, sob
a pressão de supostos riscos de terremotos financei
ros, mesmo assim não se deixou de burilar a reda
ção que assim se articulou, no art. 69 da Lei n2
9.532, de 10 de dezembro de 1997:
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àfetando milhares de pessoas. Há uma verba de 4 -crime qualificado por lei já existente no Pars, sem di-
milhõeS de reais destinada especificamente para in- reito à fiança.
tensificar o combate à doença naquela cidade. O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a

Solicito aó Sr. Ministro que libere rapidamente palavra pela ordem.
esses recursos o mais breve possível e até mesmo O SR. Pi=lESIDENTE (Cunha Lima) - Tem V.
os aumente para dotar a Capital mineira de condiçõ- Exa.·a palavra.
es necessárias para o combate eficaz a essa verda- O SR. JOÃO PAULO (BlocoIPT - SP. Pela or-
deira epidemia que aflige os habitantes de Belo Hori- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
zonte. ro registrar que na última votação de hoje meu voto

O SR. GERMANO RIGOlTO - Sr. Presidente, foi ·sim·.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Tem V. a palavra ao Deputado Valdir Colatto, pela ordem.
Exa. a palavra. O SR. VALDIR COLAnO (BlocoIPMDB - SC.

O SR. GERMANO RIGOnO (BlocolPMOB - Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- te, apresento projeto de lei que revoga art. 69 da Lei
sidente, quero reafirmar meu voto ·sim" na última vo- oi 9.532, de 10 de dezembro de 1997, "altera a le-
tação de hoje. Já solicitei que conste da Ata, e quero gislação tributária e dá outras providências".
que fique claro: votei ·sim" na última votação. A justifica para nosso projeto encontra-se no

O SR. OSMAR LEITÃO - Sr. Presidente, peço art. 64 da Medida Provisória oi 1.602, de 14 de no-
a palavra pela ordem. vembro de 1997, que dispunha:

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. OSMAR LEITÃO (PPB - RJ. Pela or
. demo Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, na

última votação de hoje meu voto foi ·não".
O SR. ARMANDO COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ARMANDO COSTA (Bloco/PMDB-MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na última votação de hoje meu voto foi "sim".

O SR. BENEDITO DOMINGOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, 8ras. e 8rs. Deputa
dos, quero deixar registrado que na votação anterior
mêu voto foi "não".

Aproveito o ensejo para dizer que estamos en
caminhando à Mesa projeto de lei que transforma
em crime hediondo a adulteração e falsificação de
medicamentos e alimentos colocados em uso para a
população.

Achamos que muitos doentes que adquirem
medicamentos, esperando que eles venham lhes tra
zer benefícios, acabam sem nenhum resultado. As
pessoas responsáveis por essas adulterações e fal
sificações têm de pagar um preço, e esse preço será
o enquadramento do delito como- crime hediondo,
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As sociedades cooperativas de consu- instituição está fazendo muito pela modernização da
mo, que tenham por objeto a compra e for- economia mineira e, por extensão, da economia bra-
necimento de bens aos consumidores, sujei- sileira.
tam-se às mesmas normas de incidência Estou falando, Sr. Presidente, do Sebrae de
dos impostos e contribuições de competên- Minas Gerais. Trata-se de uma instituição que co-
cia da União, aplicáveis às demais pessoas nheço bem, porque tive âssento em seu Conselho
jurídicas. Deliberativo enquanto fui Secretário de Estado da In- .

A sanha fiscal deixa de abranger, portanto, to- dústria, Comércio e Turismo em Minas. Pude ver de
das as operações, inclusive quando praticadas com perto como funcionam as iniciativas· que se embre-
associados e passa a restringir-se às cooperativas nham por centenas de cidades mineiras e tomam
de consumo que operem em favor de consumidores cada vez menores as antes enormes distâncias que
e não mais de associados. separavam as micro e pequenas empresas do Esta-

Mas o polimento redacional não diminuiu a inju- do do mercado globalizado.
ridicidade nem alivia a inconstitucionalidade do· dis- Atrás das dezenas de balcões do Sebrae espa-
positivo adventício. Ihados pelo Estado está a garantia de acesso à in-

A discriminação disparada pelo dispositivo con- formação, à tecnologia, -ao conhecimento, à capaci-
tra -cooperativas de consumo", exorbita da autoriza- tação empresarial, à modernidade. Só à guisa de
ção constitucional do art. 174, § 22, segundo o qual exemplo, durante o ano de 1995, o Sebrae realizou
-a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 153 mil 741 atendimentos às micro e pequenas em-'
formas de associativismo", praticamente exClúindo presas. Esse número saltou para pouco mais de 300
do gênero cooperativo a espécie etiquetada como mil no ano passado. Um crescimento que se nivela a
cooperativa de consumo, mutilando o alcance do te- 100% - repito, Sr. Presidente. -, sem nenhum aumen:-
nômeno cooperativo em desacordo com o autorizati- to de receita e pessoal. E posso afirmar que esse
vo constitucional. crescimento acontece em todos os setores da insti-

A précipitação com que o chamado -pacote tuição.
cinqüenta e um- se converteu em lei acarretou diver- O Sebrae Minas, ao diversificar e ampliar a
sos motivos de desprestígio para o Congresso Na- gama de serviços que oferece às micro e pequenas
cional, por conta de dispositivos defeituosos, dentre empresas de Minas, sem aumentar gastos, mostra
os quais avulta esta inaceitável mutilação do coope- competência na administração de recursos escas-
rativismo. sos. Mostra em suas entranhas a eficiência que vai

Para poupar novas humilhações que virão, gradativamente transf~rindo aos empreendedores
sem dúvida, à medida que o Poder Judiciário for pro- mineiros.
vocado a manifestar-se, espero contar com o apoio O Sebrae Minas faz isso capitaneado por um
dos nobres pares a esta iniciativa necessária, com- homem que tem demonstrado lucidez e visão ampla
prometida com a restauração da legalidade. na presidência do Conselho Deliberativo. Gilman

Sr. Presidente, essa é a nossa proposição. Viana Rodrigues começou dentro de casa a modem-
Gostaria que ficasse registrada nos Anais da Câma- ização que se está irradiando pelas micro e peque-
ra e que tramite celeremente nesta Casa. nas empresas de todas as regiões de Minas. Sob

O SR. PRESIDENTE (Cunha lima) - Deputa- seu comando, a instituição atua em todas as verten-
do Valdir Colatto, a Presidência recebe o projeto de tes de formação e capacit~ção de empreendedores
V.Exa. nos termos regimentais. comprometidos, a um só tempo, com a produtividade

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo e a competitividade, e com a função social de seu
a palavra ao nobre Deputado Maurício Campos, pela trabalho.
ordem. O Sebrae Minas capacita em vários níveis, in-

O SR. MAURrCIO CAMPOS (PSDB - MG. cluindo até adolescentes em escolas. É isso mesmo,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Sr. Presidente. A instituição implantou o sistema de
te, Sras. e Srs. Deputados, atrás das montanhas de Formação Gerencial, que prepara o empreendedor
Minas, com a discrição e o silêncio que caracterizam do futuro. São 17 escolas no interior e duas na capi-
o trabalho dos mineiros, há uma instituição que está tal em plena atividade. Em pouco tempo, quando to-
a merecer a atenção desta Casa e deste País. Com das estiverem formando turmas, entrarão anualmen-
eficiência, com ousadia, com competência, com as te no mercado 19 mil jovens preparados em um cur-
ações firmes no presente, de olho no futuro, essa so pioneiro nas Américas. Curso que prepara o em-
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presário e o homem, o gerente e o humanista capaz pação não passa de 4%; isso num mundo em que
de enxergar e determinar os verdadeiros rumos do há casos de participação superior a 50% das peque-
desenvolvimento. nas empresas nas exportações.

O Projeto Ideal visa a formação de lideranças Esse resultado no comércio internacional é a
regionais empenhadas em transformar o ambiente parte visível. Está claro que, se elas conseguem co-
em que vivem e atuam. O objetivo é ter um desen- locar seus produtos lá fora, estão aptas também a
volvimento estruturado, com a geração de riquezas enfrentar os concorrentes estrangeiros aqui dentro.
em harmonia com a construção de um meio social Podemos afirmar, sem medo de errar, que Mi-
saudável. . nas está na frente. As iniciativas que 'citei rapida-

Os cursos já tradicionais do Sebrae Minas dão mente, e muitas outras, formam um diferencial. Mi-
condições ao candidato a empresário de começar nas, Sr. Presidente, está na frente. Agora mesmo,
seu.empreendimento munido de informações sufi- acabou de implantar um padrão tributário para as
cientes para garantir a longevidade, a gestão com- micro e pequenas empresas considerado um dos
petitiva e a produtividade das novas empresas. São mais modernos do mundo. É chamado de Micro
ações oportunas e coerentes num tempo em que as Geraes, concebido em parceria com o Sebrae Mi-
mudanças na economia mundial diminuem as opor- nas. Micro Geraes significa mais emprego, menos
tunidades do emprego convencional e estimulam o burocracia, mais modernização e menos impostos.
cidadão que sonha ter seu próprio negócio. Até sacoleiras podem sair da informalidade com

Quem já está estabelecido encontra na institui- esta política tributária praticada pelo ·Governo de
ção o amparo necessário para manter-se atualizado, Minas. E é bom que isto seja observado;~ porque
para crescer e resistir à concorrência, mesmo inter- os bons exemplos, como o do Sebrae Minas, de-
nacional. vem ser seguidos.

Além de tudo, o Sebrae Minas desenvolveu um Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
sistema de capacitação de instrutores e consultores. vulgação do meu pronunciamento nos órgãos com-
Ou seja, capacita cada vez mais quem vai-se encar- petentes da nossa Casa.
regar da capacitação dos gestores das micro e pe- O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Esta Pre-
quenas empresas. sidência fará publicar o discurso de V.Exa., de acor-

O Sebrae Minas fecha o círculo. Enxerga a do com o Regimento Intemo da Casa.
economia com toda sua complexidade e não deixa O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma) - Concedo
brechas. Capacita o empresário, o futuro empreen- a palavra à nobre Deputada Maria Valadão, pela or-
dedor, o adolescente que se prepara para gerir ne- demo
gócios e, mais do que isso, capacita quem vai capa- A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Pela
citar. ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Atua em áreas diversificadas. Preocupa-se dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tri-
com o meio ambiente, mostra às micro e pequenas buna para tratar da exploração e comercialização i1e-
empresas como competir dentro e fora do País em gal de plantas e material genético na Amazônia, a
uma economia globalizada, aponta o caminho da chamada biopirataria.
conquista de certificações intemacionais como a sé- O Brasil, pela sua extensa dimensão geográfi-
rie ISO, investe na qualidade e nas lideranças, pro- ca, que inclui a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica
move a integração e participa do fortalecimento das e o Cerrado, está entre os 12 países com maior bio-
entidades de classe. diversidade do mundo. Um hectare na Amazônia

Um exemplo que me chama a atenção, Sr. possui cerca de 500 espécies vegetais diferentes.
Presidente, é o trabalho desenvolvido sobre as i1imi- Daí a razão de tanta cobiça por parte das indústrias
tadas potencialidades turísticas de Minas. O projeto que utilizam a biotecnologia para produzir l1ledica-
Turismo Competente atua junto às com!Jnidades aju- mentos de origem natural. '
dando-as a identificar suas altemativas de, turismo e Lamentavelmente, tem-se verificado constan-
a definir os rumos ideais da exploração. tes agressões ao patrimônio natural na Amazônia,

Todo esse trabalho do Sebrae Minas tem resul- onde existe um controle ilegal, por parte principal;.
tados quantitativos e qualitativos, Sr. Presidente. A mente de estrangeiros, de recursos biológicos e ge-
participação das micro e pequenas empresas nas néticos, pois os crimes contra o meio ambiente na-
exportações em Minas aumentou de 3% para 10% quela região não sã~ devidamente punidos. Visitan-
nos últimos anos. Isto num País em que essa partici- tes estrangeiros, portando mochilas, utilizam kits



Pernambuco

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) 

COMPARECEM MAIS OS "sENHORES:

Ceará

Augusto Viveiros - PFL; Henrique Eduardo Al
ves - Bloco - PMDB; João Faustino - PSDB; Ney
Lopes-PFL.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão; lem
brando que amanhã, às 10 horas, haverá sessão so
lene em homenagem ao transcurso dos 50 anos da
morte do escritor Monteiro Lobato.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; .
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José Alde
mir - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot :... Bloco 
PMDB.

Fernando Ferro - Bloco - PT; Fernando Lyra 
PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
Bloco - PT; InOpêncio Oliveira - PFL; João Colaço 
PSB; José Jorge - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Mendonça Filho - PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Pe
dro Correa - PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto
Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Silvio Pes
soa - Bloco - PMDB; Wilson Campos - PSDB; Wol
ney Queiroz - Bloco :- PDT.

Alagoas

Augusto Farias - PFL; Benedito de Lira - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; José Thomaz Nonô -: PSDB.

José Unhares - PPB; José Pimentel - Bloco 
PT; Leônidas Cristino - PPS; Nelson "Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Paulo Lustosa 
Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro
.Landim - Bloco - PMDB; Raimundo Gomes de Ma.;
tos - PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - Bloco - PMDB; Júlio César - PFL; Mus
sa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte
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completos para recolhimento de cascas de árvores, O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Pela
terra e uma quantidade expressiva de microorganis- ordem. Sem revisão. do orador.) - Sr. Presidente,
mos, que 8ft) levados para fora do País através·de pedi a palavra apenas para registrar que na última
pesquisadores estrangeiros, ou mesmo brasileiros, a votação meu voto foi "não".
serviço de instituições com sede no exterior. '. VIII _ENCERRAMENTO

O comércio de besouros, por exemplo, é reali
zado através de fax e concretizado com a remessa,
a domicflio, a qualquer parte do mundo. Alguns be
souros chegam a custar até 2,5 mil dólares no mer
cado negro de animais na Amazônia. Expedições
oriundas da Itália, e de outras partes do exterior,
chegam à Amazônia para coletar insetos e espéci
mes da flora brasileira, os quais são levados para
análise nos principais centros europeus.

Diversas instituições de pesquisa internacio
nal cometem atos de biopirataria sob a fachada de
pesquisa científica. Boa parte de propostas de
convênio realizadas na Amazônia é feita nesse
sentido. Com isso, os denominados pesquisadores
estrangeiroSl.\S8em do País com descobertas far
macêuticas que são patenteadas no exterior e,
posteriormente, vendidas no Brasil. Isto tudo em
face da ausência de controle nacional e encoberta
pela dissimulação estrangeira, que aqui pratica um
dos mais degradantes contrabandos do acervo ge
nético brasileiro.

Portanto, senhoras e senhores, a questão da
biopirataria é bastante preocupante. Urge discutir.o
contrabando de espécimes na Amazônia com repre
sentantes de instituições públicas e privadas ligadas
ao meio ambiente; investir em educação ambiental;
criar um centro especializado em biodiversidade na
região; e reavaliar os convênios de cooperação téc
nico-eientífico entre instituições nacionais e interna
cionais.

Espera-se que a nova Lei Am~iental, sanciona
da recentemente pelo Presidente da República, seja
realmente cumprida, em prol da natureza, da vida e
dos interesses nacionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pela ordem,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas registrar que na última votação meu voto foi
"não".

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

'. , .. O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma) - Tem
, V~Exa. a palavra.
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~gipe

Carlos Magno - PFL; José Teles - PPi3; Mar
celá Déda ..; Bloco - PT; Messias Gois - PFL; Pedro
Valadares - PSB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL; Cláu
dio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS; Coriolano
Sales - Bloco - PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujá
cio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Uma - Bloco - PMDB; Haroldo Uma - Bloco - PCdoB;
Jaime Femandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carnei
ro .:... PFL; Jaques Wagner - Bloco - PT; João Almeida
- PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB; José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço 
PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luis
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT; Luiz Mo
reira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromon
te - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo 
Bloco - PMDB; Roberto Santos - PSDB; Roland'La- .

. vigne - PFL; Sérgio Carneiro - Bloco - PDT; Seve
riano Alves - Bloco - POT; Simara EI/ery - Bloco 
PMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Mel/es - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco 
PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel- PPB; Israel Pinheiro - PTB; Joana d'Arc
- Bloco - PT; João Fassarella - Bloco - PT; João
Magalhães - Bloco - PMDB; José Rezende - PPB;
José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Varella 
PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Mo
reira - PPB; Marcos Lirna - Bloco - PMDB; Mário de
Oliveira - PPB; Maurfcio Campos - PSDB; Mauro
Lopes - Bloco - PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB;
Neif Jabur - Bloco - PMDB; Nilrnário Miranda - Blo
co - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues
- PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anfzio - PPB;
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; Sandra Starling 
Bloco - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio
Miranda - Bloco - PCdoB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Moises Upnik - PL

Amapá

Gervásio Oliveira - Bloco-PDT

Pará

Gerson Peres - PPB; José Priante - Bloco
PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; João Thome Mestrinho
- Bloco-PMDB

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Moises Bennes
by-PSDB

Acre

João Tota - PPB; Regina Uno - Bloco-PMDB

Tocantins

Freire Júnior - Bloco-PMDB

Maranhão

Costa Ferreira - PFL; Davi Alves Silva - PPB;
Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury·-PFL; Nan
Souza - PFL; Remi Trinta - PL; Sarney Filho - PFL

ceará

Antonio dos Santos - PFL; Edson Silva 
PSDB

Piauí

Ciro Nogueira - PFL

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB;
Cipriano Correira - PSDB

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Ricardo Rique - Bloco
PMDB; Roberto Paulino - Bloco-PMDB; Wilson Bra
ga-PSDB

Pernambuco

Alvaro Ribeiro - PSB; José Chaves - Bloco
PMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; Vicente An
dré Gomes - PSB

Alagoas

Fernando Torres - PSDB; José Costa - PSD;
Moacyr Andrade - PPB; Pedro Luís Albuquerque - PFL

Sergipe

Bosco França - PMN; Cleonâncio Fonseca 
Bloco-PMDB

Bahia

Jonival Lucas - PFL; Luiz Braga - PFL; Prisco
Viana - PPB; Walter P'inheiro - Bloco-PT
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Minas Geral.

Herculano Anghinetti - PPB; Jaime Martins
- PFL; Maria Elvira - Bloco-PMDB; Paulo Delga
do - Bloco-PT; Raul Belém - PFL; Sérgio Naya
-PPB

Rio de Janeiro

Alexandre Santos - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Itamar Serpa - PSDB; Ronaldo Cezar Coe
lho - PSDB; Vanessa Felippe - PFL

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Delfim Netto 
PPB; Fausto Martello - PPB; Hélio Bicudo - Bloco
PT; José Aníbal - PSDB; Vadão Gomes - PPB;
Wagner Salustiano - PPB

Mato Groaso

Rogério Silva - PFL

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco-PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Wigberto Tartuce - PPB

Goiás

Pedrinho Abrão - PTB

Paraná

Hermes Parcianello - Bloco-PMDB; Max Ro
senmann - PSDB; Padro Roque - Bloco-PT; Valdo
miro Meger - PFL

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; Júlio Redecker - PPB

o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Encerro
a sessão designando para amanhã, quinta-feira, dia
5, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
- (Às 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

Prazo de tremitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): até 04/04/98.

PROJETO DE LEI:

N° 4.181198 (DO PODER EXECUTIVO) - Altera o
Anexo 111 da Lei nO 9442, de 14 de março de
1997, que dispõe sobre a tabela de cálCUlO da

. Gratificação de Condição Especial de Trabalho
-GCET.

PRAZO - 4° dia: 05-03-98
ÚLTIMO' DIA: 06-03-98

11· Recursos

1. CONTRA' APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO. ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAçÃo DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSIÇÃO DE REC,-!RSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVoRAvEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.175-8/89 (KOYU IHA) - Dispõe sobre gratuidade
de transporte de idosos.

PRAZO - 1° dia: 05-03-98
ÚLTfMODlA: 11-03-98

N° 2.189-A/96 (MAURiCIO REQUIÃO) - Revoga o
artigo 4° do .Decreto-Lei nO 911, de 1° de
outubro de 1969, que trata da alienação

. fiduciária.
PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO OlÁ: 11-03-98

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 494-A/97 (G6MIS~ÃO DE CI~NCIA e
TECNOLOGIA" COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA)- Aprová o ato que renova a
permissão à Rádio Emissora Batovi Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Gabriel, no
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO ·1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 117'03-98

I • Emendas N0

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas:
(Ato da Mesa nO 177, de 1989)

510·A197 (COMISSÃO DE ciêNCIA' E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renovaia
concessão da Rádio Difusora Caxiense Ltda.,
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para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO - 1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 512-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL9GIA,. COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão de A Gazeta do Espirito Santo 
Rádio e TV Ltda., para explorar- serviço de
radiodifusão de sons e imagens (TV), na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 513-A/97. (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL9GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato constante do
Decréto de 17 de janeiro de 1997~ que renova
a concessão da Rádio Osório Ltà.a., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onde média, na
cidade de Osório, Estado do Rio Grande do
Sul.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 529-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Clube Conquista
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 530-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada a Rádio Mirador Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Rio do Sul,
Estado de Santa Catarina.

)RAZO _1° dia: 05-03-98
JLTIMO DIA: 11-03-98

~o 531-hl97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
~NfORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rede de Emissoras
Unidas de Paragominas LIda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Paragominas, Estado do Pará.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 532-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Mantiqueira
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Niquelândia, Estado de Goiás.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 1'1-03-98

N° 533-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL9GIA" COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Mirante Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 534-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLÇ>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à .Rádio Aliança Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 535-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOlÇ>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Colon Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 536-A/97 (ÇOMISSAO ·DE CIÊNCIA E
TECNOlÇ>~IA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube de Conquista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vitória da
Conqu!sta, Estado da Bahia.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98
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NO 538-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato qlJe renova a
permissão outorgada à Rede Comunitária de
Comunicações de Santana do Livramento
Ltda., para explorar s~iço" de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 540-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube de Mococa Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mococa, Estado
de São Paulo.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 541-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora de Rio Negro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Rio
Negro, Estado do Paraná.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 542-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão' da Rádio Jaguari Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguari, Estado do
Rio Grande do Sul.

PRAZO _1° dia: 05-03~98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 543-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, . .' COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Sociedade Rádio Club'e de
Varginha Ltda., para explorar servi90 de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

M- 544-A197 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
"fECNOLÇ>GIA, COMUNICAÇAO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Fundaçao São José do Paraíso,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Paraisõpolis,
Estado de Minas Gerais.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 545·A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIÁ, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Apróva o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Gaúcha SA,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO· 1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 546·A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM Pampa Bagé
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 547·A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA)· Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio e Televisão
Columbia Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência môdulada,
na cidade de Lorena, Estado de São Paulo.

PRAZO ·1° dia: 05-03-98ui.TIMO DIA: 11-03-98

N° 548-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,' \COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a

permissão outorgada à Rádio Difusora
Guararapes Ltda., , p~ra explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondà média, na
cidade de Guararapes, Estado de São Paulo.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 549-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão o'Jtorgada a Rádio Cidade de
Cuiabá Ltda., para explorar serviço de
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radiodifusão son.ora em freqüência modulada,
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98 ..

N° 550-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Radio Cultura de Taubaté Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Taubaté, Estado
de São Paulo.

PRAZO ~ 1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 552-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Colatina Rádio Som
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Colatina, Estado do Espírito Santo.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 553-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Santarritense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 555-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Princesa do Sul Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Goiatuba,
Estado de Goiás.

PRAZO _1° dia: 05-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

- de 17 a 27 de fevereiro e março de 1998-

MARÇO

Data Dia da Semana Hora Nome

05 5a-feira 15:00 Marconi Perillo

06

09

10

11

12

13

16

17

28 ·feira

48-feira

28-feira

15:25 Carlos Magno

10:00 Sebastião Madeira

10:25 Esther Grossi
10:50
11:15 Paulo Delgado
11 :40 José Carlos Vieira
12:05 Paulo Paim
12:30 Nilson Gibson
12:55 Vanio dos Santos
13:20 Sílvio Abreu

15:00 B. Sá
15:25 Nelson Trad
15:50 Hermes Parcianello
16:15 Haroldo Lima
16:40 José Thomaz Nonô
17:05 Nelson Harter
17:30 Darci Coelho
17:55 José Priante
18:20 Adhemar de Barros Filho

15:00 Paes Landim
15:25 José A1demir

15:00 Sérgio Miranda
15:25 Gerson Peres

15:00 Emílio Assmar
15:25 Ronaldo' Cez2r Coelho
10:00 Miguel Rossetto
10:25 Pedro Luís Albuquerque
10:50 Pauderney Avelino
11 :15 Jovair Arantes
11 :40 Pedro Canedo
12:05 Fernand'o Gonçalves
12:30 Gonzaga Patriota
12:55 Milton Mendes
13:20 Benedito Domingos

15:00 Betinho Rosado
15:25 Narcio' Rodrigues
15:50 João Paulo
16:15 Rodrigues Palma
16:40 Paulo Rocha
17:05 Enivaldo Ribeiro'
17:30 Waldomiro Fioravante
17:55 Benedito de Lira
18:20 Nicias Ribeiro
15:00 Valdir Colatto
15:25 Elton Rohnelt
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18 48·feira 15:00 Luciano Zica 25 4a·feira 15:00 Vicente Cascione
15:25 Nestor Duarte 15:25 Ricardo Barros

19 58·feira 15:00 Armando Abílio 26 5a·feira 15:00 Cidinha Campo~

15:25 Salatiel Carvalho 15:25 Márcio Reinaldo Moreira
20 611·feira 10:00 Udson Bandeira 27 611·feira 10:00 ,Luiz Eduardo Greenhalgh

10:25 Tuga Angerami 10:25 Ademir Cunha
10:50 Ricardo Gomyde 10:50 Agnelo Queiroz
11:15Telma de Souza 11 :~ 5 Sarney Filho
11 :40 Jarbas Lima 11 :40 Airton Dipp
12:05 Humberto Costa 12:05 Gilvan Freire
12:30 Ricardo Heráclio 12:30 Aroldo.Cedraz
12:55 Giovanni Queiroz 12:55 José Melo
13:20 Paulo Bornhausen 13:20 Luiz Mainardi

23 211·feira 15:00 Chico Vigilante 30 211·feira 15:00 Luiz Fernando
15:25 Cunha Bueno 15:25 Renato Johnsson
15:50 Eliseu Moura 15:50 Ceci Cunl1a
16:15 Efraim Morais 16:15 AntOnio do Valle
16:40 Jandira Feghali 16:40 José Chaves
17:05 Luciano Castro 17:05 Moisés Bennesby
17:30 Feu Rosa 17:30 Noel de Oliveira
17:55 Marisa Serrano 17:55 Osvaldo Reis
18:20 Dércio Knop 18:20 Marta Suplicy

24, 3a·feira 15:00 Luiz Carlos Hauly 31 3a·feira 15:00 Israel Pinheiro
15:25 Carlos Apolinário 15:25 José Anibal
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I .. COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E

JUSnçA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 01, Anexo 11

A V I S O N° 41/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 11.12.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

A - Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 523-A/95 - do Sr. Ivo
Mainardi - que "altera dispositivos da Lei' nO
7.256, de 27 de novembro de 1984,
assegurando aos profissionais liberais o.direito
de se constituírem em microempresas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.307-A/95 - do Sr.
Marcelo Teixeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da transcrição do Hino
Nacional na capa de todos os cadernos
escolares".
APENSADOS: PLs 1.963/96, 2.067/96,
2.140/96 e 2.204/96.
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

3 - PROJETO DE LEI N° 1.632-A/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "dispõe sobre
normas processuais de dissídios coletivos"
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.356-A/96 - do Sr. José
Augusto que "dispõe sobre os
empreendimentos habitacionais de interesse
social"
RELATOR: "Deputado VICENTE CASCIONE

5 - PROJETO DE LEI N° 3.024-A/97 - do Sr. Neiva
Moreira - que "veda aos estabel~cimentos de
ensino a cobrança de caução de alunos, pais
de alunos ou responsáveis como condição
"sine qua non" para matrícula e dá outras
providêncial)".
RELATOR: Deputado SíLVIO ABREU

6 - PROJETO DE LEI N° 3.068-A/97 - do Sr.
Cláudio Chaves - que "acrescenta inciso ao art.

·12 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
'1996; que estabelece as diretrizes e bases da

. educação nacional".
. RELATOR: Deputadó GÉRSON PERES

7 - PROJETO DE LEI N° 3.365-A/97-. do Tribunal
.$uperior do Trabalho - que "altera dispositivos

, .da Lei nO 8.432; de .11 de junho de 1992,
dispõe sobre a transferência de Sede de
Juntas de Conciliação e Julgamento, define
jurisdições e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON
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8-

20 -

18 -

22 -

16 -

PROJETO DE LEI N° 3.531/97 - do Sr. Airton
Dipp - que "dá nova redação ao § 20 do art. 10

da Lei nO 7.433, de 18 de dezembro de 1985,
que dispõe sobre os requisitos para a lavratura
de escrituras públicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓiA

PROJETO DE LEI N° 3.535/97 - do Sr.
Osmânio Pereira - que "dispõe sobre a
colaboração de interesse público entre o
Estado e as igrejas e cultos religiosos, na
forma do art. 19, inciso I, da Constituição
Federal".
RELATQR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 3.538/97 - do Sr. ~nio
Bacci - que "diS~õe sobre a maioridade civil e
penal aos 16 anos de idade"
RELATOR: Deputado JA~BAS LIMA

PROJETO DE LEI N° 3.540/97 - do Sr. Luiz
Alberto - que "altera a redação do parágrafo
único do art. 145 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: SWBCOMISSÃO DE MA-rÉRIA
PENAL

19 _ PROJETO DE LEI, N° 3.563/97 - do Sr, Carlos
Apolinário - que "altera a redação dos arts. 91 e
93 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei

. de Execução PÉmal e dispõe sobre a
privatização das Colqnias Agrícolas, Industriais
e das Casas do Albergado".

, RELATOR: Deputado ViCENTE,CASCIONE

15 -

PROJETO DE ti:1 N° 3.566/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dá 'nova redação ao art. 50 da Lei
na 6.015, de 31 d,e dezembro de 1973 - Lei de
Registros Públicós"
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

21 _ ,PROJETO DE LEI N° 3.588/97 - do Sr.
,Augusto Carvalho - que "dá nova redação aos
arts. 407 e 409 da Lei na 3.071, de 10 de janeiro
de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado RUBENS COSAC

PROJETO DE LEI N° 3.598/97 - do Sr. Jofran
Frejat - que "dá nova redação ao art. 64 da Lei
nO'8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe
sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes, alterando as

17-

12 - PROJETO DE LEI N° 3.499/97 - da Sra., Maria
Laura - que "revoga0 art. 20 da Lei nO 5.553, de
6 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a
apresentação e' uso de· documehtós de
identificação pessoal'\
RELATOR: Deputado;AUGUSTOFARIAS

13 - PROJETO DE LEI N° 3.504/97 - do Sr. Paulo
Ritzel - que "dá nova redação ao art. 38 da Lei
na 6.830, de 22 de setembro de 1980, que
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida
Ativa da Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

14 - PROJETO DE LEI N° 3.528/97 - do Sr. Jair
Bolsonaro - que "altera dispositivo da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispOe
sobre o condominlo em edificaçOes e as
IncorporaçOes imobiliárias".
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA

10 - PROJETO DE LEI N° 3.452-Al97 - do Sr. Paulo
Ritzel - que "dispõe sobre autorização de porte
de arma de, fogo para Magistrados e membros
do Ministério Público"
RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO

11 - PROJETO DE LE,I N° 3.486/97 - do Sr. Jarbas_
Lima - que "permite -o registro" do, nome dos
guardiães, "ou" tutores de. crianças e
adolescentes nos documentos pessoais dos

•• • < " ••

menores".
RELATOR: Deputado CÂNDiDO MENDES

PROJETO DE LEI N° 3A06-Al97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "acrescenta dispositivo
ao art. 1:503 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - Código Civil e ao art. 262 da Lei nO
556, de 25 de junho de 1850 - Código
Comercial".
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
9 - PROJETO DE LEI N° 3.896-Al89 - do Sr.

Gérson Marcondes - que "adapta a Lei Federal
nO 6.766, de 19 de dezembro de 1979, às
normas do artigo 183 da Constituição Federal e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
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A • Da análise·da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

hipóteses que exigem caução, quando da
execução provisória de despejo".
RELATOR: Deputado EDSON SILVA

A V I S O N° 42/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 15.12.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 23 Sessão

da aptidão psicológica dos vigilantes e dos
portadores autorízados de arma de fogo".
RELATOR: Deputado LUIZ. EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 3.641-A/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "estipula valores para a

,indenização a ser paga pelas empresas
prestadoras de serviço de transporte no caso
de morte ou lesão a passageiro ou tripulante e
de extravio ou dano de bagagem, e dá outras
proVidências".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 3.685/97 - do Sr. Carlos
Airton - que "dispõe sobre indenização no caso
que especifica, acrescentando parágrafo único
ao artigo 15da Lei nO 3.071, de1° de janeiro de
1916': Código Civil". .
RELATOR:' Deputado NICIAS RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.733/97 - do Senado
Federal (PLS 124/96) - que "altera a alínea "b"
do § 2° do art. 589 do Código Civil, com a
redação dada pela Lei nO 6.969, de 10 de
dezembro de 1981".
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

PROJETO DE LEI N° 3.625/97 - do Sr. Luiz
Máximo - que "acrescenta dispositivo à Lei nO
1.533, de 31 de dezembro de 1951, que altera

. as disposições do Código de Processo Civil,
.. ~elativ~sao mandado de segurança".

RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓiA. . .

10 -

9-

6 - PROJETO DE LEI N° 3.250-A/97 - do Sr.
Serafim Venzon - que "dispõe sobre a
antecipação de comemoração de feriado e dá
outras providências".
APENSADOS: PLs 3.314/97, 3.279/97,
3.346/97, 3.374/97, 3.427197, 3.430/97,
3.448197, 3.505/97, 3.514/97, 3.744197 e
3.917/97.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

7 - PROJETO DE LEI N° 3.717-A/97 - do Poder
Executivo (MSO 1.168/97) - que "altera a
denominação da ponte sobre o Km 316,5 da
BR-158/RS".
RELATOR: Ao Deputado LUIZ MÁXIMO

a . Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

11 -

'8 -

PROJETO DE LEI N° 2.144-A/91 - do Sr.
Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a
indicação de representante dos aposentados
para o Conselho Nacional da Seguridade
Social, instituído pela Lei nO 8.212, de 24.de
julho de 1991, e para os Conselhos Nacional,
Estaduais e Municipais .de Previdência Social,
instituídos pela Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 339-B/95 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui obrigatoriedade. da
veiculação gratuita, pelas emissoras de rádio e
televisão do país, de mensagens alusivas e
formas de prevenção contra a AIDS e. dá
outras providências".
APENSADO:PL349ffi5
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.134-B/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a padronização
dos rótulos de substâncias injetáveis".
APENSADO: PL 1.742/96
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA

.PROJETO DE LEI N° 2.933-A/91- do Sr: João
Faustino - que "fixa normas de organização e
funcionamento dos cursos de nível médio ·que
habilitam ao exercício de profissões técnicas".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N° 3.246-A/97 - do Sr.
Carlos Alberto Campista -. que "altera a
redação dos arts. 16 da Lei n° 7.102, de 20 de
junho de 1983, e 7° da Lei nO 9.437, de 20 de
fevereiro de 1997, dispondo sobre a avaliação

1 -

5-

3-

2-

4-
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12 - PROJETO DE LEI N° 3.754/97 - dQ Sr. Nélson
J-~:;:Irter - que "altera o art. 50 da Lei nO 6.015, ria
31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos)".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

13 - PROJETO DE LEI N° 3.761/97 - do Sr. Jarbas
Lima- que "altera o § 3° do art. 155 do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal urasileiro".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL

14 - PROJETO DE LEI N° 3.774/97 - do Senado
Federal (PLS nO 169/96) - que "regula o inciso
LVIII do art. 5° da Constituição Federal,
dispondo sobre a identificação criminal".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

15 - PROJETO DE lEI N° 3.775/97 - do Senado
Federal (PLS 173/96) - que "altera a Lei nO
1.579, de 18 de março de 1952, que "dispõe
sobre as comissões parlamentares de
inquérito" (Apenso o Projeto de Lei nO 3.965/97,
em 09/02/98).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

16 - PROJETO DE lEI N° 3.806/97: - do Senado
Federal (PLS nO 43/95) - que "permite às partes

. a utilização de sistema de transmissão de
dados para a
prática de atos processuais".
RELATOR: Deputado GÉRSON PERES

17 - PROJETO DE LEI N° 3.817/97 - do Sr. Geddel
Vieira Lima - que "acrescenta parágrafo ao art.
495 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO

18 - PROJETO DE lEI N° 3.818/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "altera o art. 416 do
Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

19 - PROJETO DE LEI N° 3.838/97 - do Sr. Ricardo
Barros - que "altera os arts. 56 e 58 da Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973 - lei de
Registros Públicos".
RELATOR: Deputado SilVIO ABREU

20 - PROJETO Df: LEI N° 3.843/97 - do Sr. Hélio
Bicudo - que "altera dispositivos da Lei nO
3.688, de 03.10.41, Lei das Contravenções
Penais, e dá outras providências".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL

21 - pROJETO DE lEI N° 3.864/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "dispõe sobre o valor das

.. benfeitorias executadas ço.m recursos públicos
. nas .desapropriações para fins de reforma
agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472·A/97 • EDiÇÃO DE MEDIDAS

PROVlSORIAS

PAUTA N° 7/98
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horário: 10h
Local: Plenário 13, Anexo 11

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 472-A, DE 19~7 - do Senado Federal - que
"altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da
Constituição Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
CONVIDADO:
- Dr. NELSON JOBIM, Ministro do Supremo Tribu
nal Federal.
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O Presidente da Câmara dos De~utados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205,'de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do o art. 35, item I, da Lei 02 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA,
ponto 0211350, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Comunista do Brasil.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de'ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do o art. 35, item I, da Lei 02 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a PLfNO AGUIAR, ponto 02 12022, do
cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Líder do Partido do. Movimento De
mocrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve dispensar, de acordo o art. 35,
item I, da Lei 02 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
WANDELEI CASSEMIRO DA SILVA, ocupante do
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n!!
3614, da função comissionada de Diretor, FC-7, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia na Coordenação de Benefícios, do Departa
mento de Pessoal, a partir de 2 de março do corren
te ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhes conferem o art. 12,

o presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições ,que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item I, da Lei n!! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CLAITON PEREIRA LfCIO,
ponto 02 11013, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
segundo Suplente dos Secretários, a partir de 2 de
março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da, Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a JENNER JALNE DE MORAIS,
ponto 02 11220, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item I, da Lei 02 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a JEFFERSON MORAES DE
SANTANA, ponto 02 12277, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, a
partir de 2 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.
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ATOS DO PRESIDENTE Deputados, que exerce no Gabinete do Uder do
Partido Comunista do Brasil.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1~98. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do o art. 35, item I, da Lei 02 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a LUZIA PASSOS DA MaTA BRAN
DÃO, ponto n!! 11945, do cargo de Assessor Técni
co, CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
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item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju- zembro de 1990, resolve: nomear, na forma do art.
nho de 1990, e o art. 62 da lei n2 8.112, de 11 de de- 92, item 11, da lei n2 8.112, citada; WELLlNGTON DE
zembro de 1990, resolve: nomear, na forma dO!irt. PAULA PEREIRA para exercer, no Gabinete do Lí-
92, item 11, da lei n2 8.112, citada, ELOISA MARTA der do Partido Comunista do Brasil, o cargo de As-
ALVES para exercer, no Gabinete do Segundo Su- sessor Técnico de Gabinete, CNE-10, do Quadro
plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técni- Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
co de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da art. 1.!! do Ato da Mesa n2 8, de 29 de março de
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 12 do Ato da 1995.
Mesa n2 10, de 29 de março de 1995. Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. -

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. - Michel Temer, Presidente.
Michel Temer; Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhes conferem o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve: nomear, na forma do art.
ga, item 11, da lei n2 8.112, citada, JUSCIARA SI
QUEIRA DE ALMEIDA para exercer, no Gabinete do
Segundo Suplente dos Secretários, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo art. 32 do Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio
de 1997, combinado com o Ato da Mesa n2 5, de 16
de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. -
Michel Temer, Presidente. '

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhes conferem o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve: nomear, na forma do art.
92, item 11, da lei n2 8.112, citada, SÉRGIO MAURO
BARRETO SOUTO para exercer, no, Gabinete do lí
der do Partido Comunista do Brasil, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo art. 32 do Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio
de 1987, observada a nova denominação dada pelo
art. 12 da Resolução n2 4, de 13 de junho de 1991,
combinado com o art. 32 do Ato da Mesa n2 47, de 7
de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhes conferem o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990; e o art. 62 da Lei n28.112, de 11 de de-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de s'uas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do artigo 13 da Resolução n2 21, de :4 de novembro
de 1992, GILSON JOSÉ DE ALMEIDA MENDES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Agente deTransporte le
gislativo, Padrão 30, ponto n2 2142, para exercer, a
partir de 12 de fevereiro do corrente ano, na Coorde
nação de Arquivo, do Centro de Documentação e In
formação, a função comissionada de Chefe da Se
ção de Documentos Históricos, FC-5, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
da pelo Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o artigo 55 da Resolução n2 21, de 4
de novembró de 1992.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, afínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do artigo 13 da Resolução .n2 21, de 4 de novembro
de 1992, WANDERLEI CASSEMIRO DA SilVA,
ocupante de'cargo da Categoria Funcional de Técnf.
co Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Pa
drão 45, ponto n2 3614, para exercer, a partir de 2
de março do corrente ano, na Coordenação de Se
guridade Parlamentar, do Departamento de Pessoal,
a função comissionada de Diretor, FC-7, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo
Ato da Mesa n2 79, de 12 de fevereiro de 1998.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,
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O Presidente da Câma~ dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo
12, item I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de. 1990, Resolve designar MARIA
MARCELINO AMADO, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico em Material e Patrimonio, Padrão 45, ponto
n2 4474, 21 substituta do Diretor, FC-7, da Coorde
nação de Pessoal Trabalhista, do Departamento de
Pessoal, em seus impedimentos, no período de 18
de fevereiro a 17 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da. Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
PAULO SÉRGIO BOTELHO, QCupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Médico, Padrão 36, ponto n2 6020, 12 substituto
do Chefe da 8eção de Ambulatório, FC-5, da Coor
denação de Enfermagem, do Departamento Médico,
em seus!mpedimentos eventuais, a partir de 11 de
fevereiro do corrente ano.

C~mara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n2
8.112, de 11 de dezembro de'1990, resolve designar
ROSAMARIA SCHERTEL FERREIRA MENDES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni-
co Legislativo - atribuição Assistênte Administrativo, .. '.
Padrão 30, ponto n2 4373, e MARIA.EMA MELO RA
BELO SILVA, ocupante de cargo da Categoria Fun
cionai' de l.:écnico Legislativo - atribuição.Agente de

.-----------._-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea 8, do Ato da Mesa n5l205, de 28 de ju
nho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da
Lei n5l 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar"GILBERTO PEREIRA DA SILVA...ocupan
te de cargo da Categoria Funcional de Técnico Le
gislativo - atribuição Agente de SerViços Legislati
vos, Padrão 30, ponto n2 3624, 12 substituto do Che
fe do Serviço Técnico de Áudio, FC-S, do Departa
mento de Taquigrafia, Revisão e Redação, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 13 de fevereiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.
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item I, alrnea 8, do Ato $ Mesa n5l205, de 28 çle ju- ~a Categoria Funcional de Analista Legislativo - strl-
nho de 1990, observado o disposto.no artigo 38 da buição. Técnica Legislátiva,' Padrão 45i ponto n5l
Lei oi 8.122, de 11 de dezembro de 1990, resolve' 3908, 22 substituto do Diretor, FC-7, da Coordena-
designar, EURICO DE AGUIAR, ocupante de cargo ção Mêdica, do Departamento Médico, em seus im-
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri- pedimentos eventuais, a partir de 11 de fevereiro do
buição Médico, Padrão 36, ponto n5l6014, 12 substi- corrente ano. .
tuto do Chefe da Seção de Laboratório e Análises Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. -
Clínicas, FC-5, da Coordenação Médica, do Depar- Michel Temer, Presidente.
tamento Médico, em seus impedimentos eventuais, ..-- -
a partir de 11 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de márço de 1998. 
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, observado o dispostp no artigo 38 da Lei n2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Resolve desig
nar L1VIA ALVIM CERRI BERTOLlNO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n2
1929, 1- substituta do Chefe do Serviço de Adminis
tração FC-6, do Departamento de Taquigrafia, Revi
são e Redação, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 12 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo
12, item I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
juntio de 1990, e o artigo 52 da Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, Resolve designar LUIZ HEN
RIQUE HORTA HARGREAVES, ocupante de cargo



o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de·· suas atribuições que lhe conferem o artigo
12, item I, alínea 8, do Ato da Mesa nll205, de 28 de
junho de 1990, e o ~rtigo 38 qa Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve desigJ1ar TERESA
DE JESUS TEIXEIRA, ocupante de cargo da cate-

o goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n2 1750, 1â

substituta do Diretor, FC-7, da Coordenação de Ar
quivo, do Centro de Documentação e Informação,
em seus impedimentos, no período de 12 a 25 de
dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 4 de março de ·1998.
Michel Tem~; Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo
12, item I, alínea 8, do Ato da Mesa nll205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve designar SIOMARA
BAMBIRRA DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Médico, Padrão 36, ponto nll6061, 12 substituta
do Chefe da Seção de Emergência, FC-5, da Coar
de~ção de Enfermagem, do Departamento MédicQ,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 11 de
fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 
~Ichel Temer Presidente.
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Serviço Legislativos, Padrão 30, ponto nll3962, para <;te 1990, Qbservado o disposto no artigo 38 da Lei nll
substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
Documentos Históricos, FC-5, da Coordenação de TARCrSIO XIMENES PRADO JÚNIOR, ocupante de
Arquivo, do Centro de Documentação e Informação, cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
em seus impedimentos eventuais, a partir de 12 de - atribuição Enfermeiro, Padrão 36, ponto n2 6019,
fevereiro do corrente ano. 12 substituto do Chefe da Seção de Enfermaria, FC-

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. - 5, da Coordenação de Enfermagem, do Departa-
Michel Temer Presidente.. mento Médico, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 11 de fevereiro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 4 de março de 1998. 

Michel Temer Presidente.

o Presidente da Câmara dos.Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12,. item
I, alínea 8, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
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Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERALli (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO) .

Proposição: PEc-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VICe-Presidente: Cooha Uma (PPB)
3l! VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: F~pe M~~.<.P.P6)"

TItulares

Expedito Júnior

Enio Baro

Marcelo Déda
Sandra Starling

Antônio Balhrnann
Welson Gasparini

PT

PDT

Bloco (PLlPSDJPSC)

Hélio Bicudo
Milton Temar

Coriolano Sales

Eujáclo Simões



Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PUDB

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende

Antônio Brasil
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
2 vagas

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
Emílio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

1 vaga

Bloco (PUDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson Adelson Salvador

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Bloco (PSBJPUN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
LÕeaJ: Servo Com. EspecIais - Anexo 11, Sala 169=B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N22~A,DE1995,QUE·ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".
Proposlçio: PEC 20-AJ95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
11! VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
31! VICe-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Eduardo .k>rge Esther Grossi
HarokloUma José Genoíno
João FassareIla Luiz Gushiken
Pedro Wilson Paulo Delgado
1 vaga 1 vaga

PPB

Adylson Motta 5 vagas
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

PTB

Israel Pinhero Arlino Vargas

PSB

Almino Affonso Fernando Gabeira (PV)

PFL

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Welinton Fagundes Pedro Canado

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: serv. Com. EspecIais - Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITOIÇÃO
N222 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTAbuAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposlçio: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Alho (PFL)
11! Vice-Presidente:\Saulo Quoiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3l! Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto VaJadão (PMDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Mendonça F~ho

Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Carlos santana
1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Ênio Bacci

Eujácio Simões

PT

PDr

PSDB

Bloco (PUPSD/PSC)

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

Airton Dipp

João Paulo
1 vaga

Francisco Horta



Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Henriqu~ Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Gilney Viana
Ivan Valente Arnaldo Faria de Sá

Gerson Peres
Jair Soares

Coriolano Sales Mário cavallazzi
Roberto campos

Jair BoIsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Agnelo Queiroz
Airton Oipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Paulo Rocha

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Mário Negromonte
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Veda Crusius

PPB

PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson ótoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus SChrnidt

A1zira Ewerton
carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

POT

PSB

PSOB

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Femando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schrnidt

João Almeida
Roberto VaJadão
Teté Bezerra

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó

·1 vaga

1 vaga Gervásio Oliveira

SeCretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇAo

NIl 33-H, DE 1995, QUE -MODIFICA O SISTEMA
DE PREVID~NCIASOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSIÇAo E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97

Proposição: PEC- 33f95 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Lourenço (PFL)
I II Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2ll Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
3ll Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
Relator: Arnaldo Madeira (PSOB)

TItulares Suplentes

PFL

Armando Abnio
Dareislo Perondi
0jaIma de Almeida Casar
Etevafda Grassi de Menezes
Ronaldo Perirn
8andro MabeI

Bloco (PFLlPJB)

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMOBIPSD/PSL/PSC)

Alberto Silva Jorge Wilson (PPB)

José Pinotli

Arlindo Vargas .

Eujácio Simões

Suplentes

PL

PTB

PSB

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Siiva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 40, DE 1995, QUE uALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSAo PÚBLICAU

Proposição: PEC-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
. I II Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2ll Vice-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

TItulares

• ,Roberto Jefferson

EdinhoBez
João Henrique
Pedro Novais

SaJ"J"iva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Alvaro Gaudêncio
Átila Uns

Claudio cajado
Inocêncio Oliveira

JairoAzi
Werner Wanderer

Bloco (PMOB, PSO,PSL)

AIdlr cabral
José carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém



Suplentes

Coriolano Sales

Marta Supllcy
Milton Mendes

1 vaga

AJcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Magno Bacelar (PFL)
SiMoAbreu

PT

PDT

PDT

PSDS

Herculano Anghinetll (PPB)
MárIo Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murllo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

Matheus Schm~

Fausto Martelo
JairBolsonaro
Laprovlta Vieira
VaIdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparinl (PSDB)

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

Sectetária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo" - Sala 169-B I

Telefones: 318-70671706617052

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçAo

NR 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA POLICIAL"

Proposlçio: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
111 VICe-Presidente: José R~ende (PPB)
2!1 Vice-Presidente:' .
3!1 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
ReIa~ Hélio Rosas (PMDB)

TItulares

Euler Rbeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
~roMabeI

2 vagas

Abelardo Lupion
AIdIr Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Adelson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Wilson Braga (PSDB)
2 vagas 1 vaga

Remi Trinta João Paulo
1 vaga

F1ávloAms
, Pauto Mourão

1 vaga

ConfúcIo Moura
2 vagas

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

AmaIdo Madeira
José Chàves (PMDB)

VIttorio MedioIl

Vicente André Gomes

PT

PDT

PSDB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPBIPL)

Setafim Venzon

Aécio NeVes
NeIsOi1 Marchezan
ROmmeI Feljó

PSB

Raquel Capiberl>e 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo " - Sala 169-8
Telefones: 318-687417052

. COMISsAo ESPECIAL

DEmNADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CóNSmUlçAo
Nlt43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA'REDAÇAo
AO ART. 14 DA CON8TrrulÇAo FEDERAL

(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposlçio: PEc-43195 Autora: Rita c.mada • outros

Presidente:
111 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2!1 Vice-PresIdente: R<immeI Feljó (PSDB)
3!1 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fóntes (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gowea

Paulo Lima
. Rodrigues Palma

Bloco (pMDBIPSDIPSL)

Carlos Santana
João Coser

Dumo Plsaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Antônio Carlos Pannunzlo
LeOnidas Cristlno
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

João FassareIIa

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

MárIo Martins
1 vaga

,AIceste Almeida
Chicão Brl'gido
Wagner RossI



Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco José Egydio

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota AdeJson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
LocaI: 5erviço de ComissõeS Especiais: Anexo li-SaIa 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nt 57,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO·
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PEe-57J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
111 'fICe-Presidente: Orano Gonçalves (PMDB)
2ll Vice-Presid9f1te: José de Abreu (PSDB)
3lI VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

TItulares SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nt
81-A, DE 1995, QUE ·CRIA O IMPO$TO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTfVEIS LrQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS·
Proposlçio: PEc-&1J96 Autor: Marcelo TeixeIra
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
111 Vice-Presidente:
2ll Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
3lI Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Mauro Lopes
Orclno Gonçalves
1 vaga

A1zira Ewerton (PSDB)
Bénedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmldt

~MDB

PPB

PSDB

PT

PDT

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcrsio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

3 vagas

CeJso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

TItula....

Aracely de Paula
ChIco da Princesa
Corauci Sobrinho
Duilio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José CarJos Coutinho

Alberto Silva
AnlbaJ Gomes
AntOnio Brasil
canos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Basnio Viliani
SaIatiel Carvalho
3 vagas

AntOnio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó .
1 vaga

CarJos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

SUplantes

Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murlio Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PIIDB

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSDB

Cunha Una (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

PDT

Eujácio Simões

Bloco (PLlPSDlPSC) José Mauricio
1 vaga 1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Gervát>in Oliveira Francisco Horta

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
LocaI: Serv. Com. Esp.-Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318-706317555 Pedro Valadares

PL

PSB

Eujáclo Simões
"

Rlcan:Io HerácIio



NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
VaIdomiro Meger

Adelson S81vador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS!
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL- (NUMERO DE VEREADORES)

Propoalçio: PEc-a9195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Ade!son Salvador (F!MDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2l! VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)
3l! Vice-Presidente: Zulalê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares Suplentes

Bloco (PFL.tPTB)

Socorro Gomes

Suplentes

PCdoB

Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais Anexo 11, S81a 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO Nt 84, DE 1991, QUE
-ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
. 42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Propoelçio: PEC-84191 Autor: Nlclu Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2l! VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relatora: Elclone Barbalho

TItula....

Bloco (PPBlPL)

NicIas Ribeiro
Euler Ribeiro (PFL) Zulalê Cobra

2 vagas 1 vaga

Bloco (PFIJPTB)

Carlos Alberto (PSOB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Uma

PMDB

Elclone BarbaIho
OIávio Rocha (PSOB)
1 vaga

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Cunha Uma
Francisco Silva
Larnartine PossUa

PSOB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
Otávio Rocha

Salomão Cruz

Bloco (psBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PIJPSDIPSC)

'. Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. cem. E8peclais - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-7063f1555

Luiz Mainardi
Gerson Peres 1 vaga

2 vagas

Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vtee-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo CarneIro (PFL)

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

N2 96, DE 1992, QUE -INTRoDuz MODFICAÇOeS
NA ESTRUTURA DO PODER JUDiCIÁRIO-

Propoelçio: PEc-96192 Autor: Hélio Bicudo
• outros

Luiz Durão

Milton Mendes
1 vaga

POT

1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Wilson Braga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT

PDT

PPB

PSOB

AntOnio Feijão
Arlhur Vlrgnio

WoIney Queiroz

AnivaIdo Vale
Beneditc Guimarã~
Raimundo Santos (PFL)

Paulo Rocha
1vaga



TItula.... Suplentes TItula.... Suplentes

José Egydio
NIton BaianO

Robério Araújo

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philernon Rodrigues
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (pFLlPTB)

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Bloco (PMDBlPSDlPSLlPSC)

Contúclo Moura
lvandro Cunha Uma

1 vaga

AyIson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Hélio Rosas
Marcos Lima

MárIo Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Antônio dos santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

LeurLomanto
Paes landim

Philernon Rodrigues
PMDB

Bloco (PFLlPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
CláUdio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo carneiro
Paes Landim
VIcente C8scione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
,José Luiz C1erot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Antônio Feijão
Arnon Bezerra
OIávio Rocha

eartos cardinal

Átila Uns
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

PT

PDT

PSDB

PMDB

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

ceci Cunha
Jovalr Arantes
Nicias Ribeiro

Renan Kurtz

Antônio Brasil
ConfúcIo Moura

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara serejo
Local: servo Com... Especials- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N2 133, DE 1992, QUE -ACRESCENTA

PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)
Propoalçio: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Braljil (PMDB)
111.VICe-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
211 Vice-Presldente: Roberto Araújo (PPB)
311 Vlce-Presldente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AJceste Almeida (PPB)
SaJomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

PPB
Augusto Farias A1zira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Uma 2 vagas
Prisco Viana

PSDB

Nelson Otoch Danllo de castro
Renato Johnsson Luiz Pialtlylino
Vicente Arruda Paulo Feij6
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT
José Genofno Miguel Rossetto
Mareelo Dada Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT
~nio Baccl Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus SChmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Bloco (PLlPSDIPSC)
De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N2 128, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO A

AÚNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposlçio: PEC-1281'96 Autor: NlcIu Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VICe-Presidente: Fernando GonçaJves (PTB)
211 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 VIce-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)



João Thomé MestJinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PPB

PSDB

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Colores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Mário de OIivelra
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Quelroz (PFL)
1 vaga

PT PT
GilneyViana
1 vaga

PDT

Ivan Valente Hélio Bicudo
Marta Suplicy Marcelo Déda

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

1 vaga Giovanni Queiroz PDT

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PLJPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
Nll169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Proposição: PEc-169J93 Autores: Eduardo Jorge
• Waldir Pires

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TI1ulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PUDB

Elton Rohneit

Bloco (PUPSDlPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: serv. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

Nll155, DE 1993, QUE 11ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1ll DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO Ffi)ERAL11

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEc-155J93 Autora: Cidlnha Campos

Presidente: Vicente C8sci0ne (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vic&oPresidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (F PB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

cartos Magno
JairoAzi
Laura carneiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaine MartIns
José Coimbn.

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga
PPB PMDB

Costa Ferreira (PFL) Adylson Motta Armando AbI1io Aníbal Gomes



ConfúcIo Moura
Darcrslo Perondi
José Pinottl
saraiva FeliPe .
1 vaga

PPB

Elcione Barbalho Marquinho Chedid
Rita camata

3 vagas

José Teles
2 vagas

BlOco (PPBlPL)

PSOB

Roberto Paullno

VaIdomiro Meger
2 vagas

POT

Seraflm Venzon Giovafllli Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PLJPSDlPSC)

Luiz Buaiz Pedro canedo

Bloco (PSBlPMN)

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

C8J1os Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro MabeI

Arthur VirgRio
Celso Russomanno

1 vaga

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
ROdrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo MoreIra
MárIo C&vaIIazzI

OdeImoLeAo

PT

POT

PPB

PMDB

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
GeJ!ll8flO Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes F~ho

Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sata 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIÁL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPrTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSIÇÓES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlç6o: PEC-173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Maurício

Flávio Derzi
Gerson Peres
JairBolsonaro

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
JQSé ~",,!~;; Aleluia
Paes Landim

. Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

1 vaga

Suplentes

Arlindo Chinagfia
Marta Suplicy

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomas

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

A1cione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque '(PFL)
Wagner do Nascimento

PT

PSOB

Bloco (PFUPTB)

TItulares

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Fl:ighaH

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE"DISPOE SOBRE A

_ REMUNERAÇÃO DE' VEREADORES E
, -PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcrsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3l! Vice-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: -

Alexandre cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José AugllSto

Alexandre Ceranto
AntOnio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMOBIPSon:»sLIPSC)

Oarorslo Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Rltzel

C9ciCunha
Jovalr Arantes
Osm4nlo Pereira
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frefat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Aroues (PPS)



Proposição: PEe-175195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro FIOravante

Antônio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Suplentes

Ritaeamata

Elton Rohnelt
Jonival LIJCRS

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

AryKara

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Secrelária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1~,QUE·ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62'E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE ÊXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEe-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Tuga Angeram! (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

PPB
,EniValdo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Jurandyr Paixão Flávio Derzi
Laprovita Vieira VadãoGomes
Roberto Campos 1 vaga

PSOB

Firmo de Castro Alberto GoIdman
Luciano Castro Femando Torres
Luiz Carlos Hauly SiMoTorres
Roberto'Brant Yeda Crusius

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bernardo

POT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus SChmidt Fernando Zuppo

Bloco {PLlPSD/PSC}

Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco, {PSBJPMN}

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas

José Chaves
Lídia Ouinan

Rubens Cosac

Pedro Correa
Prisco Viana

Fernando Zuppo
SnvioAbreu

Batinha Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Alexandre Santos
João Leão

Marconi Perillo
Romme\ Feijó

PT

POT

PSOB

PMOB

PCdoB

Bloco {PSBJPMN}

Bloco {PUPSD/PSC}

Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Marcelo Deda
Maria Laura
TeIma de Souza

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Roberto Campos
VadãoGomes

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa



I;Icione Barbalho 2 vagas
Roberto VaJadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair BoI8onaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

1 vaga Silvio Abreu

Bloco (PLJPSOIPSC)

Eujáclo Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: SIlVio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. EspecIais, Anexo li, Selas 169-8

. Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

'PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAO Ni 231, DE 1995,

QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 79. DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposlçio: PEC 231·AJ95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abnio Arruda
111 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
311 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelll Chico Vigilante
José Mauricio Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

ArI Magalhães 5 vagas
EmilioAssmar
JoãoTota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel capiberibe Pedro Valadares

PL . "'.'.... , '"

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALfNEA "DH

AO INCISO 11 DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEc-320196 Autor: MATHEUS SCHIIIDT
Presidente:
111 Vree-Presidente: Welson Gasparlni (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

TItulares SuplentM

PFL

B.Sá
EdsOn Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby
Vicente Arruda

Affonso camargo
Arolde de Oliveira
VaIdomiro Meger

Vilmar Rocha

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Urna

Alexandre Ceranto
Átila Uns

carlos Alberto campista
Hugo Rodrigues da Cunha

Oscar Andrade
1 vaga

AroIdo Cedraz
Corauci Sobrinho
João MelIão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Bloco (PMDB, PSD, PSL) Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Dejandir Dalpasquale Djalma de Almeida César
Djalrna de Almeida César Sflvio Pessoa
Rubens Casac Simara Ellery

PSDB

Annando Abnio
Luis Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro MabeI
suas BraslIelro
Z8lre Rezende

Nelson Harter
Valdir CoIatto

4 vagas

Antônio Carlos Pannunzio AntOnio Feijão



Jaques Wagner
João Coser

José Genofno

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Chico Vigilante
Luiz Eduardo GreenhaJgh
Uarcelo Déda

JoséAnibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

João L,eão
José de Abreu

Rommel Feijó
Welson Gasparini

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas C8rII
sandra Starling
Valdeci Oliveira

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

PPB POT

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Uma

Darci Coelho Silvio Abreu
2 vagas

.PSB

Matheus Schmidt

PTB

Vicente Cascione Chico da Princesa.

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especials- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!l338-A, DE 1996, QUE -DISPOE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES-
. (REGIME DOS MILITARES)

Proposlçio: PEc-3381'96 Autor: Poder executivo
Presidente: SlIas Brasileiro (PUDB)
1R Vice-Presidente: Hélio Rosas (PUDB)
2ll VIce-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3D Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

~~~ ~~

Bloco (PFLIPTB)

PCdoB

Haroldo Uma Aldo Rebelo

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais':' Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC

. N2 37G-A, DE 1996, QUE -MODIFICA O ARTIGO 
207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçlo: PEc-37CW6 Autor: Poder ExecuUvo

Presidente:
1R VIce-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2ll Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3lI Vice-Presidente: Feu Rosa (PSOB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

TItulares ~plentes

Bloco (PFUPTB)Abelardo Lupion
MarIa VaIadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto PessOa

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Gonzaga Patriota

Betinho Rosado
C1au.cno Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
P!luloUma·
1 vaga

Nilson Gibson

Ademir Cunha
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Ell8sMurad
LeOnld8!I:Cristina Feu Rosa

. Bloco (PMDBlPSDlPSL)

DjaJma de Almeida César Darcfsio Perondi
José Luiz Clerot Edinho Araújo
Lfdia Qulnan Marquinho Chedid
MarIa Elvira RonaIdoPerlm
Maurfcio Requião sandro MabeI
Nair Xavier Lobo 1 vaga

Bloco (PPSJPL)

AntOnio do Valle
AtyKara
HéIlo Rosas
Orcino Gonçalves
Sias Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos
DarcI Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

AntOnio Feijão
Celso Russomamo

De Velasco
Fernando Diniz

Marqulnho ChedId
Sandro MabeI

2 vagas

BlocO'(PPBlPL)

Cunha Uma
HugoBIehI

Jorge Tadeu MudaIen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto C8mpos
VaJdomiro Meger (PFL)

PSDB

Luiz Buaiz
5 vagas

Alexandre Santos



PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Ni 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposlçio: PEc-407J96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 VICe-Presidente: José Rocha (PFl)
311 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
311 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

Bloco (PMDBlPSOIPSUPSC)

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIALI

DESTINADA A PROFERIR P~RECER.
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS .

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEe-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3!1 Vice-Presidente: Enlvaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1" vaga

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

AbIardo Lupion
carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

PT

PDT

PSB

AávioAms
OSmânio Pereira

Vicente Arruda
Welson Gasparini

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Sérgio Cameiro

1 vaga

Alexandro Carante
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro MabeI

Alceste Almeida
Carlos Alberto campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Aávio Derzi
Nelson Ueurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Bloco (PPBlPL)

PSDB

PT

Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Basílio Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruoa.

Adroaldo Streck
AmaIdo Madeira
BasRio Villani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
YedaCrusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
TeIma de Souza

PSDB

Anivaldo VaIe
Amon Bezerra

.Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto
PPB

Marcelo Deda
Milton Mendes

Fernando Ribas carli

PDT

Chico Vigilante
1 vaga

Silvio Abreu

Benedito Gtimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
RomeI Anfzio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra



José Borba

Alexandre Cardoso

PTB

PSB

PL

Cunha Uma
Chico da Princesa Eraldo Trindade

Ibrahim Abí-Ackel
João Mendes

Gonzaga Patriota
PTB

4 vagas

Eujácio Simões Luiz Buaiz Rodrigues Palma

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B A1mino Affonso
Telefones: 318·687417067
Fax: 318-2140

PSB

PL

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
João Tota Luiz Eduardo Greenhalgh

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

DJaJma de Almeida César Alceste Almeida
Genésio Bernardino Barbosa Neto
José Luiz C1erot De Velasco (Prona)
Pedro Novais Lurs Roberto Ponte
Rita Camata 2 vagas
Roberto Paullno

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 472-A, DE 1997, QUE "ALTERA

DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposlçlo: PEc-472J97 Autor: Senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
~ Vice-Presidente: AloysIo Nunes Ferreira (PSDB)
3!1 VIce-Presidente: Sandra Starfing (PT)
Relator: Paes landim (PFL)

TItulares SUplentes

PFL

~nioBaccl
José Genoíno

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

NanSouza

Bloco (PMDBJPSD/PSL)
Cleonâncio Fonseca

De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bemesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, POT, PCdoB)

PSDB

Asdrúbal Bentes
Djama de Almeida César
Henrique Eqrdo Alves '
lvandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

AntOnio dos Santos
AntOnio Jorge
CarfoS Alberto Campista
DoIores Nunes
JalroAzi
Raul Belém

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: SeIv. Com. Especiais, Anexo 1I,'SaIa 169-B
Telefone:' 318-70661318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

NR 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".

(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

ProposIçio: PEC n1 513197 Autor: Marcelo Dtida

Presidente: Jairo AzI (PFL)
111 VICe-Presidente: Raul Belém (PFL)
2fl VIce-Presidente:
3!1 VICe-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

TItula.... Suplentes

PFL

AIoyslo Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi PeriDo
Nelson Otoch
Zulalê Cobra
1 vaga

AntOnio Ueno
Jail'J'3 Fernandes

João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
ZiIa Bezerra

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Sérgio CarneIro

PPB

B.Sá
Carlos Alberto
Jovalr Arantes
Nrcias Ribeiro

Osrnênio Pereira
~ml.Hldo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Cartas Pannunzlo
MarIsa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
NanSouza
Paes Landim
Werner Wanderer

Adylson Motta

Aldo Rebelo
Haroldo SabóIa
José Genorno
Sandra Starflng
SnvioAbreu



Bloco (PT, PDT, PCdoB)Marcelo Déda
Snvio Abreu .
1 vaga

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Vicente Cascione

Gllvan Freire

PPB

PTB

PSB

Milton Temer

Luis Barbosa
4 vagas

Rodrigues Palma

Pedro Valadares

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer

. Miro leixeira

Adhemar de Barros Filho
EmnioAssmar
José Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

Vicente CBscione

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

PPB

Aécio de Borba
" 4 vagas

PTB

Duilio Pisaneschi

PL

Pedro Canedo Eliseu Moura

Secretária: Ci/y Montenegto
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 1E!9"B
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR

. PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3l! VICe-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

TItulares Suplentes

PL

Eujácio Simões Wellnton Fagundes

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-70611318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
, , "'- '- ~

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N25~A,DE1997,QUE·CONVOCA

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999".

ProposIção: PEc-5S4197 Autor: MIro TeixeIra

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo cezar Coelho (PSOB)
2l! VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
3l! Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

Pedro Valadares

PSB

Gilvan Freire

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Djalma de Almeida casar Genésio Bernardino
Henrique Eduardo Alves Paulo Lustosa
Ivandro Cunha Uma Rubens Cosac
Odacir Klein 3 vagas
Roberto Valadão
Snvio Pessoa

PSDB

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana.de Vasconcellos
VilmarRocha

José Thomaz NonO
Mareoni Perillo
Nelson Marehezan
Nelson Otoch
Ronaldo cezar Coelho
Silvio Torres

Álvaro Gaudêncio Neto .
Carlos Melles
Darei Coelho

Luiz Durão
Marcos Vinicius de Campos

Mauro Fecury

Basílio VHIani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
FeuRosa

Luiz Carlos Haoly
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Batinho Rosado
Júlio CéSar Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PUDB
OScar GoIdoni Pinheiro Landim
Paulo Lustosa 2 vaga
Simara Elery

ppa

Enivaldo Ribeiro José L1nhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB

João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel



Eliseu Moura
JoãQ lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CÀBOTAGEM)

Poroposlção: PL 0846f95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMOB)
1ll VIC8-p,residente: Genesop Bernardino (PMOB)
2ll Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3ll Vice-Presidente: Leonidas Cristina (PSOB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

TItulares SUplentes

Bloco PFlJPTB
Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
SergioBareellos

Bloco PMOBIPSDlPSL

Alberto Silva Antonio Brasil
Genesio Bernardino zaire Rezende
João Thome Mestrlnho 4 vagas
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães Cunha Lima
Fausto Martelo Eujacio Simões
Fetter Junior João Pizzolatti
Francisco Silva Laprovlta Vieira
~air BoIsonaro Ushitaro Kamia
José Egydio 1 vaga

PSOB

Leonidas Cristino Koyu lha
Mario Negromonte Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius Roberto Rocha
2 vagas 2vaga(s)

PT

Carlos Santana Arlindo Chinaglia
João Coser 2vaga(s)
Teima de Souza

POT

Miro Teixeira José Maurício

PSSB

Gervasio Oliveira Pedro Valadares "

1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt

Pedro canedo

Paulo Lustosa
2 vagas

Carlos Santana
Jair Menegueln

Fernando Zuppo

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PT

POT

POT

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PLlPSDlPSC)

Eujácio Simões

A;~rico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro MabeI

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Miro Teixeira

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel castro

Bloco (PLlPSIWSC)

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota

Luiz Durão

Domingos Leonelli
José Aníbal

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-755517063

1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
I...oat 8elv. Com Esp. - Neo 11, Sala1690B
Telefones: 318-755517063 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
1ll Vice-Presidente: 8andro MabeI (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3ll VIce-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSOB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César



Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lfdia Quinan
1 vaga 1 vaga

Presidente: Maria EMra (PMDB)
111 VIC9-Presldente: Lfndberg Farias (PCdoB)
2l! VIC9-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3ll Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva FeRpe

PSDB

Carlos Magno
José Egydío
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

Valdomiro Meger .

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N21.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N2 6.354/76, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI N2 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIASH,E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI N22.437/96 E PROJETO DE LEI N23.633197
Proposição: PL nll 1.159195 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 VIC9-Presidente: RonStdo Cézar Coelho (PSDB)
2l! VIC9-Presidente: Romel Anízio (PPB)
3ll Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (Pi,=L)

T1tularéS Suplentes

PFL

Darbísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro MabeI
Silvio Pessoa

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Autora: Marta Supllcy

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Proposição: PL 1.151195

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZilaBezerra
2 vagas

PCdoB'

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~"CIAS"

Bloco (PPBlPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

PSDB

celso Russomanno
SaJvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Osmânlõ Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo cezar Coelho
Wilson Camrx,>s

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Fe!jó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PT Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Jair Menegueli
Nilmário Miranda

PDT

José Genoíno Carlos sâritãria
Marta Suplicy Jaques Wagner

Ricardo Gomyde
Sandra Starling .
Severiano Alves

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguell

João Paulo

Sérgio Carneiro VIC9flte André Gomes PPB

Fernando Lyra

PSB
Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer

Raquel Capiberibe Pedro Yves
Romel Anízio

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
LocaI: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067 Philemon Rodrigues

PTB

Vicente Casc/one



PSB PTB

Alexandre Cardoso Álvaro Ribeiro Philemon Rodl1gues Arlindo Vargas

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2Q Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
3Q Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

TItulares Suplentes .,

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Suplentes

Adelsoo rrllbei,o
Ademir Lucas

Cipriano Corrais
EmerSOll Olavo Pires

Níoos Ribeiro
Paulo MlJurão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
Valdomiro Meger

VilmarRocha
1 vaga

Harokk,Uma
João Paulo

Luiz EtllU'lrdo GrSfl!1!ltllgh
Marta Suplit:y

1 V.:t!J3

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
PedroYves

RobsonTuma
laire Rezende

'i vaga

I
I

---------=-~"===---_...-

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Affonso camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS .ELEIÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N!i! 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Aralljo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1Q Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
2Q Vice-Presidente: Roberto Santos. (PSDB)
~ Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

TItulares

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

5 vagas

CPCiCunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada
Wolney Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
AntOnio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL

PPB

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leõnidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Pedro Canedo

Alberto Silva
ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
J~l inhares
José Teles
Wagner do Nascimento



Bonifácio de Andrada 4 vagas
Gerson Peres Aécio de Borba
Laprovita Vieira Eurico Miranda
Prisco Viana Nelson Meurer

PTB PedroYves
Romel Anízio

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB Leopoldo Bessone

Fernando Lyra Pedro Valadares
Alexandre Cardoso

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz Pedro Canedo

. PPB

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

PTB

Vicente Cascione

PSB

Álvaro Ribeiro
PL

Welinton Fagundes

Suplentes Suplentes

. Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais. Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
Ni 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
311 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI Ni 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2ll Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares

PFL Bloco (PFLlPTB)

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
~ulaiê Cobra

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson campos

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Bloco (PPBlPL)

AAtÔnio dos Santos
Arolde de Oliveira

João carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Casac

PSOB

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
M~ Rosenmann
1·vaga

Aldir Cabral
Carlos Alberto campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZUa Bezerra

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristina
Mário Negromonte

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

carlos Magno
José Egydio
Júlio casar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

PSDB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Silvio Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Coraucl Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
f3e~'6riano Alves



Aldo Rebelo

Elton RoMeIt
José Rocha

Laura Camelro
Luciano Pizzatto
Osvaldo BioIchI

RogérIo Silva
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Germano Rigotto
José Aldemir

José LuiZ CIerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

De Velasco

Aldo Arantes.

Secretária: Rejane Marques
Local: servo de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N1I 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposlçio: PL:C425J94Autor: 1l'81l'I Saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Luís A1buquec;que (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

TItulares Suplentes

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Urslcloo Queiroz
Vanessa Felippe
1~ga

Darcísio Perondi
Genésio Bemardioo
José Piootti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim'
Saraiva Felipe

Suplentes

Simão Sessim

Nilson Gibson

Fernando Zuppo

carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

"Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha .

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

POT

PSB

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglíà""'"
Gilney Viana'
Paulo Bemardo

Pedro Henry

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NlI 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposição: PL nl' 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
12 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

TItulares

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

, Gonzaga Patriota

PPB Bloco (PPB, PL)

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
VaJdomiro Meger (PFL)

Danilo de Cestro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

CunhaBueoo
Herculano Anghinetti
José Egydo (PFL)
José Unhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frept

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nllton Baiano
1 vaga

MiltOn Mendes
Sandra Starling

1 vaga

Miguel Rossetto
Waldomi~_FlOravante

POT
Fernando Lopes

Antônio carlos Pannunzio
Ceci Cunha
EliaS Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Márcia Marinho
Osmãnio Pereira

Pimentel Gomes (PPS)
RommeI Feijó

Tuga Angerami



PT Severiano Alves Valdeci Oliveira

Arlindo Chinaglia Jaques Wagner PPB
Eduardo Jorge Sandra Starling

Augusto Farias Amaldo Faria de SáHumberto Costa Sérgio Arouca (PPS)
Bonifácio de Andrada Gerson Peres

PDT Eraldo Tnndade Osvaldo Reis

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB)
Francisco Silva Prisco Viana
Wigberto Tartuce 1 vaga

PSB PTB
Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota Rodrigues Palma José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

RobeI1o Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO !:SPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTICAS, DEVeNDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÔES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÔES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VIC9-Presidente: AraceIy de Paula (PFL)
2l' Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Suplentes

AntOnio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS" E A SEUS ~PENSADOS
Proposição: PL 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
2l' Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

TItulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
OsmIr Urna
Paes Landim
Paulo GOuvea
VIc Pires Franco

carlos Nelson
Hermes ParcianeJIo
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Edinho Araújo
José Luiz C1erot
Pinheiro Landim

3 vagas

PMDB

João Almeida
Marcelo ~rbieri

Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
AmaIdo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Torres
Feu Rosa

RávioArns
Leônidas Crlstino

Marconi Períllo
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
RomeI Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira Feghali '
José Genoíno
Marta Suplicy

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó



Silvio Torres 2 vagas PSDB

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

PT

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro FIOravante

Enio Bacci
1 vaga

Firmo de Castro
Luiz cartos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Antônio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti
Bloco (PLlPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

Fernando Lyra Pedro Valadares

PCdoB

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS P.ROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, .. '

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi PerillO (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (J:»FL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL) ,

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Presidente:'Rita c8in8ta (PMDB), .~ >

12 Vice-Presidente~ Fátima Pelaes (PSDB)'
21' Vice-Presidente: Marta Suplicy, (PT)
~Vice-Presidente: DoIores Nunes.(PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

1lltUlares Suplentes

PFL

~PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: SíMo SoUsa da Silva
Local: Serv. Com. EspeciaiS-Anexo li. Sata 169-8
Telefones: 318-706117Q&2

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

.NO BRASIL, AS DECiSÕeS DA IV
. CONFERêNCIÀ MUNDIAL DA MULHER

Ricardo Heráclio

Eujácio Simões

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PDT

Bloco (PSBlPMN)

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PL/PSD/PSC)

~liaMendes

Fernando Gabaiia
Maria Valadão
Marilu Guimarães
ursiCinÓ Queiroz
Zila Bezerra

Alexandre Cardoso

Francisco Horta

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Haroldo Lima

Augusto ViveirQS ~
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa' ,

Aldo Arantes

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

PMDB 'Bloco (PMDBlPSOJPSL)

Edinho Í3ez '
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle' "
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas

Darcísio Perondi
EIcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
ReginaLino
Rita Camata
Tetê Bezerra

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas.,

PPB PSDB

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovifa Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

CooiCunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas '



Zulaiê Cobra

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Paulo Feijó
Renato Johnsson

Roberto Rocha

PPB

I::duardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

AJcIone Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetll

PTB

Etevalda Grassi de Menezes

Esther Grossl
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
sandra Starling
Socorro Gomes

5 vagas

José Coimbra

Hélio Bicudo
José Genoíno
Lui:a Alberto
Ricardo Gomyde
1 vaga

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Mário Cavallazzl
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Uma

Joio Pizzolattl
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 31&;796717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ExAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL .

Presidente: Abelardo Luplon (PFL)
1!1 Vice-Presidente: Carlos MeNes (PFL)
2l! VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3l! VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

$9CretáIia: Brunildé LMero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. EspecIais - Anexo 11, SI. 169·B
Telefones: 318-706716874' .

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE·ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Lira
Carlos MeI/es
Luiz Moreira
1 vaga

AntOnio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra
FeuRola
JovIIr AranteI

Ciro Nogueira
Francisco Horta

.Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes

Roberto Pessoa
Van9SS8 Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
ValdIr CoIatto

Z81re Rezende
1vaga

PSDB

AdeIIon Ribeiro
A1zlra Ewarton

Dalila Figueiredo

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

TItulares

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bomhausen
SameyFilho

Gennano Rlgotto
2vagaa

JoHAnIbll
Marcua VIcente
NellOO Marchezan

PTB

Nelson Marquezelli .

PSB
Nilson Gibson

PL
Luiz Buaiz

Suplentes

PFL

Uma Netto
PauloGowêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Nauta de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô



Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Uma

Maria da Conceição Tavares

PPB

PTB

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Saia 169-B
Telefone: 318-75551318-7063 Fax: 318-2140

Suplentes

SUplentes

Cláudio Chaves

Augusto VIVeiros
Carlos Alberto Campista

PFL

PFL

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Hermes Parclanello
Mário Martins

TItulares

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
2!' Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Uma Netto (PFL)

EcinhoBez
João Henrique .

PSDB

Koyu lha' ' Féu Rosa
M8rcus VlC8flte Paulo Feijó

. B,loco (PT~ ~DT, PCdoB)

Carlos Santana N~Micheleti
Teima de Souza 1 vaga

PPB

Larnartine PoseIla. - José Janene
Niltóri Baiàr'IO - 1 vaga

Secretária: Ângela M8ncuso
Local: Serviço de Com. Temp.• Anexo li. SaI~ 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

TItulares

Francisco Rodrigues

Suplentes

Paulo Cordeiro

Luiz MáXimo
Max Rosenmann

1 vaga

João Coser
José Augusto (PPS)

1 vaga

Fernando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

José Carlos Aleluia
Uma Netto

Autor: Adylson Motta .

José Teles
Silvemani Santos (PFL)

1 vaga

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira .

Carlos Magno
Marcos Vinfcius de Campos

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NlII'14-A, .
DE 1995, QUE -DISPÕE SOBRE O

PER[ODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL-

Aroldo Cedraz
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Proposlção:PEC 14195
. ,

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi(PSDB)
2!' Vice-Presidente: De VelascO (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares

Arlindo Vargas

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo li - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Chico Vigilante
Pa<!re Roque
Severiano A1bes

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro qunha Uma

Carlos Alberto
José Thomaz Nonô
Salvador Zimbaldi

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana



COMlsslo EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NOPERrODO

.DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)

Sarney Filho (PFL)
SUas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angeraml (PSDB)

Luiz Fernando (PSDB)

Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Coordenador: Gilney VI8Il8 (PT)

Antônio Brasil (PMDB)

Fernando Gabe/ra (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

GHney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFl)

Secretário: Francisco da Silva Lopes FIlho
Local: 8efv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA" .

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONrVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposlçio: Autor: PresIdência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Tltul.....

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassareila (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: 8efv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318·706717052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: DElp\Itado Carlos Alberto (PSDB)
AroIdo cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara EIJery (PMDB)
Cooha Bueno (PPB)

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDrGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - AnexD li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061
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