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SUMÁRIO
1 - ATA DA 6()!! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA 41! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA 50! LEGISLATURA, EM 6 DE MAIO DE 1998
1- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
111 - Leitura do expediente
MENSAGEM
Nº 536198 - Do Poder Executivo, submetendo à consideração dos Membros do Congresso Nacional, o texto do Acordo sobre a Operação no Brasil do Escritório Regional do Habitat para a América
Latina e o Caribe, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT), em Brasma, em 10 de março de 1998.
OFíCIOS
Nº 155198 - Do Senhor Senador Geraldo
Melo, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência do Senado Federal, comunicando que foi
lida a Mensagem n2 268198-CN, (nº 454198, na ori- .
gem), que encaminha as Contas do Govemo Federal, relativas ao exercício financeiro de 1997. .....•....
Nll 289/98 - Do Senhor Deputado Michél
Temer, devolvendo ao Deputado Silas Brasileiro,
Projeto de Resolução CN, conforme autoriza o
art. 137, § 1º, inciso li, alíneo "c· do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados.
Nll 768/98 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o deputado
Jorge Khoury para integrar, como membro suplente, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em vaga existente
:......
Nll 842198 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Mário Assad Júnior para Vice-Líder do Partido da
Frente Liberal- PFL, em substituição ao Deputado Robson Tuma.
Nll 1.073198 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando os Deputados
conforme relaciona, para integrarem a Comissão
externa para visitar os vários estados nordestinos
atingidos pela seca e relatar às autoridades federais
a situação dramática das populações afligidas. .......
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Nº 388198 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDBIProna, encaminhando a relação com os
nomes dos deputados do referido Bloco, que
comporão a Comissão Externa para visitar os vários estados nordestinos atingidos pela seca e relatar às autoridades federais a situação dramática
das populações afligidas.
,11534
Nº 377/98 - Do Senhor Odelmo Leão, Líder' ,
do PPB, indicando os deputados conforme relaciona, para integrarem a Comissão externa par~· .
visitar os estados nordestinos atingidos pela seca
e relatar às autoridades federais a situação dramática das populações afligidas.•............. ~............
11534
Nº 386/98 - Do Senhor Odelmo Leão, Líder
do PPB, indicando o Deputado Francisco Domeiles, como suplente, para integrar a·Comissão I;:~
pecial destinada a apreciar a PEC nº 175-A, de
1995....................................................................... 11534
Nll 387/98 - Do Senhor Odelmo Leão, Líder .
do PPB, indicando o Deputado Francisco Dornelles, como titular, para integrar a Comissão Especial destinada a examinar os projetos de lei
em trâmite nesta Casa, que versam sobre matérias relativas ao Sistema Financeiro Nacional, reguladoras do artigo 192 da Constituição Federal~ .. 11534
Nll 391198 - Do Senhor Odelmo Leão, Líder
do PPB indicando os deputados confQrme relacio,na, par~ integrarem a Comissão Extema destinada ' ,
a "investigar as condições de funcionamento do sistema de 'segurança de vôos domésticos da região
da Grande São Paulo e cidades circunvizinhas"..:... 11534
N2 93198 - Do Senhor Deputado Paulo Heslander, Líder do PTB, indicando o Deputado Sérgio
Arouca, para ocupar a vaga de titular ria: Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. ... 11535
Nº 287/98 - Do Senhor Deputado,Roberto .
Balestra, Presidente da Comissão de Agricultura
e Política Rural, comunicando que o parecer ao
PL nll 1.996/96, foi aprovado unanimemente naquela Comissão no dia 1II de abril do corrente
ano.
11535
Nº 288/98 - Do Senhor Deputado Roberto
Balestra, Presidente da Comissão de Agricultura
e Política Rural, comunicando que o parecer favorável do Relator, ao PL n2 283/95, foi aprovado
unanimemente pela referida Comissão.
11535
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NlI 43198 - Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comunicando a apreciação, pelo referido Órgão Técnico,
do PL nll 1.428-N96.
NlI 47198 - Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comunicando a apreciação, pelo referido Órgão Técnico,
do PL nll 3.010/97.
N1I 57198 - Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comunicando que a referida Comissão rejeitou o PL nll
4.486-8194.
NlI 58198 - Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitando a apensação do PL nll 4.261198, e do Pl nll
4.269198 ao Pl nll 1.825191, do Senado Federal,
ten do em vista tratarem de maté ria anáIoga.........
NlI 60198 - Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, Presidente da Comissão de Defasa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitando a apensação dos PL nlls 3.650/97 e 4.078/98
ao Pl nll 576195, tendo em vista tratarem de matériaanáloga..........................................................
NlI 62198 _ Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitando a apensação .do Pl nll 3.131-A/97 ao Pl nll
· análoga
475-A/95, por tratarem de mat,éna
.
NlI 16198 - Do Senhor Deputado Osvaldo
Biolchi, Presidente da Comissão de D!'lSenvolvimento Urbano e Interior, solicitando a reconsÍituição do Pl n1l 3.321/97.
N!l 43198 _ Do Senhor Deputado Robson
Tuma, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando a apreciação, pelo
referido Órgão Técnico, do Pl nll3.683, de 1997.
NlI 44198 - Do Senhor Deputado Robson
Tuma, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando a apreciação,
ll
pelo referido Órgão Técnico, do Pl n 3.682, de
1997
.'
~.
NlI 207/98 - Do Senhor Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, referente à tramitação do PL nº
2.168-8196.
NlI 5197 - Do Senhor Deputado Roberto
Santos, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Famnia, comunicando a apreciação, pelo
referido Órgão Técnico, do Pl nll 2.332-A, de
1996.
NlI 6197 - Do Senhor Deputado Roberto
Santos, Presidente da Comissão de Seguridade
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Social e Família, comunicando a apreciação, pelo
referido Órg~o Técnico, do PL nl! 1.872-B, de
1996
,.............................................................
NlI 90198, ... Do Senhor Deputado Pedro
Henry; Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, comunicando
que a referida Cómissão, julgou-se incompetente
para deliberar sobre o PL nll 3.820/97 que se encontra apensado ao PL n1l 4.710/94......................
NlI 113198 - Do Senhor Deputado Dilso
Sperafico, renovandÓ pedido de Requerimento e
Informações ao Senhor Ministro Raimundo Mendes Brito, das Minas e Energia, solicitando cópia
do contrato de patrocfnio firmado entre a Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, e a Williams
Grand Prix Engineering Limited, para a temporada de corrida de automóveis fórmula 1.
REQUERIMENTOS
- Do Senhor José' Orias e Outros, Representantes de Povos e Organizações Indfgenas,
I'
deso lCitandO incluir na pauta
discussao o retorno da tramitação cIO Projeto de Estatuto das Soll
ciedades Indfgenas (Pl n 2.057/91)
;.
- Do Senhor Deputado Alexandre Cardoso,
lembrando que nesta Casa há dois projetos tramitando sobre a mesma matéria (ISS), que teriam que ser apensados
:
.
- Do Sehhor Deputado' Luiz Moreira, solicitando a tramitação conjunta doS PL n.os 738, de
1995, e 3.197, de 1997: ,..:
;.........................
SÉRGIÓcARNEIRO (Pela ordem) - Realização, na Câmara dos Deputados, do Seminário
Internacional sobrá' Dessalinização de Águas. .....
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NILSON GIBSON (Pela ordem) - Rasponsabilidade do Presidente Fernando Henrique Car- 11540
doso pelo aumento do déficit público ,
.
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -'
Não-impedimento, pelos agentes de segurança
da Casa,do'ingi'essó de convidados e pal~stran- .
tes ao plenário
:................
11541
B. SÁ (Pela ordem) _ Conseqüênciascia
seca no semi-árido nordestino. Responsabilidade
de Governos Estaduais e Municipais pelo quadro
reinante na ,região . Norde~te em decorrência da
prolongada estiagem. Utilização do manancial hfdnco do Açude Bocaina, na região dá Picos, Es~
tado do Piauí...
"..
11541'
SEVERINO CAVALCANTI (Pelá ~i'dá~) :",'
Inexistência, no âmbito do Govemo Federal, de
polftica definida contra a seca na região Nordeste. Ações dos parlamentares para reversão do
quadro reinante no Nordeste brasileiro em decorrência da estiagem. Adoção de programas de
combate aos efeitos da seca na região. Implementação do Projeto de Transposição de Águas
do Rio São Francisco. Retomada do Programa
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Nacional do Álcool - PROÁLCOOL. Fortalecimento da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE. Implantação do Projeto
Pr6-Nordeste, destinado aos microempresários' e'
pequenos proprietários rurais
:.: "11543
PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Suspen- .
são da sessão por cinco minutos para ingreSso
dos convidados ao plenário.
11543
IV - Comissio Geral
.
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Reabertura da sessão. Transformação da sessão
plenária em Comissão Geral para debate da crise
das universidades públicas brasileiras. Convite
aos expositores para comparecimento ao plenário. Determinação do rito procedimental da Comissão Geral..........................................................
11543
.usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. VILMA FIGUEIREDO, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC; MILCA S. PEREIRA, Reitora da Universidade Federal de Goiás - UFG; MARIA CRISTINA
MORAIS, Presidente do Sindicato, Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino SuperiorANDES; JOSÉ IVONILDO REGO, Presidente da '
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES;
JUAREZ DE OLIVEIRA DE CASTRO, Coordenador dos Hospitais Universitários das Instituições
Federais de Ensino Superior- IFES; ,LAURO
MOHRY, Reitor da Universidade de·, Brasnia UnB; CRISTÓVÃO DINIZ, ReitÇ)r da Universidade
Federal do Pará - UFPA; LÉA OLIVEIRA DE,
SOUZA, Coordenadora-Geral da Federação das
Associações de Servidores das Universidades
Brasileiras - FASUBRA; JOSÉ WEBER FREIRE
MACEDO, Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; ALBERTO FER~EIRA DO
NASCIMENTO JÚNIOR, Coordenador da Comissão Executiva do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Federal de 12 e 2 2 Graus ~ 3 2
Grau da Educação Tecnológica - SINASEFE; .
VRANA PANIZI, Reitora da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS; MANOEL DOMINGOS NETO; ex-Deputado Federal e Professor da Universidade Federal do, Ceará - UFC;
RICARDO CAPPELLI, Presidente da União Nacional dos Estudantes - UNE...••....••.••.•••.••...... ~.... '11546
LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - Provi-

dências da Mesa Diretora contra tumulto no plenário.

11557

PRESIDENTE (Paulo Paim) - Resposta ao
Deputado Luiz Carlos Hauly. ....••••............••...••...•••

11557

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados IVAN VALENTE, RITA CAMATA.

11558

MARIA LAURA (Pela ordem) - Solicitação
à Presidência de redução do tempo concedido
aos oradores para uso da palavra.........................

11560
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PRESIDENTE (Paulo Paim) - Resposta à
Deputada Maria Laura.
Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados ALDO ARANTES, SEVERIANO
ALVES, JANDIRA FEGHALI, MARCELO DÉDA,
JAIR MENEGUELLI, ELIAS MURAD, WALTER
PINHEIRO, JOSÉ PINOTTI.
RITA CAMATA (Pela ordem) - Concessão,
pelo Ministro Paulo Renato Souza, da Educação
e do Desporto, de audiência a Comissão de Parlamentares para discussão da crise das universidades públicas.
L1NDBERG FARIAS (Pela ordem) - Adesão de estudantes universitários ao movimento
grevista de docentes do ensino superior.
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PRESIDENTE (Paulo Paim) - Agradecimento aos deputados pela dispensa do uso da
palavra diante da necessidade de encerramento
da sessão. Leitura da lista dos inscritos para manifestação de solidariedade aos professores das
universidades públicas em greve.
11567
V - Encerramento
2 - ATA DA 61 e SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 4! SESSÃO LEGISLA·
TIVA ORDINÁRIA, DA 5()! LEGISLATIVA, EM 6
DE MAIO DE 1998
1- Abertura da sessão
11- Leitura e assinatura da atá da sessão
anterior
IH - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente
LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Desrespeito, pela proposta governamental de refonna da
Previdência Social, aos direitos adquiridos dos anis- '
11570
tiados políticos excepcionalmente aposentados; .....
, ' . DOMINGOS LEONELLI - Situação de penúria dos agricultores do Estado da Bahia. Participação do orador em reunião com deputados do
Nordeste para discussão sobre os efeitos da
seca' na região. Artigo ·0 Nordeste dos miseráveis·, de autoria do jornalista Samuel Celestino,
11570
publicado no jornal A Tarde.
PAULO RITZEL- Dificuldades dos produtores de fumo do Sul do País, decorrentes da política econômica do Governo e dos efeitos da globalização. Falta de política agrícola e de incêntivos aos fumicultores.
11572
WILSON BRAGA - Atitude do Governo Federal contra os efeitos da seca no Nordeste. Programa implementado pelo orador, quando Governador do Estado da Paraíba, para enfrentamento
de períodos de estiagem na região. Obras de infra-estrutura como solução definitiva para o problema. .•.•..•......•...•.....................•.................•..........
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Realização, na Capital Federal, do 32 Encontro Na-
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cional de Dirigentes Lojistas. Conveniência de raforma do sistema tributário nacional.
JOSÉ AUGUSTO - Frustração do povo
nordestino e da comunidade acadêmica e científica brasileira com onão-cumprimento das promassas de campanha do Presidente Femando
Henrique Cardoso. Imediata transposição das
águas do rio São Francisco........
LUIZ BUAIZ - Transcurso do jubileu de
ouro da religiosa Irmã Marcelina, diretora do Orfanato Cristo Rei, do Estado do Espírito Santo.....
AROLDE DE OLIVEIRA - Redução de investimentos governamentais no setor de telecomunicações com a pretendida privatização do
Sistema Telebrás. Necessidade de avaliação,
pelo Governo Federal, da situação da indústria
local, com vistas à eliminação do aumento de
custos sociais.
ELCIONE BARBALHO - Baixo volume de
recursos orçamentários destinados à Universidade Federal do Pará - UFPA - diante de sua importância para formação e qualificação de recursos humanos.
EMERSON OLAVO PIRES - Denúncia de
manobras ilícitas praticadas pelo Govemador
Valdir Raupp para impedimento da candidatura
do ex-Deputado José Guedes, do PSDB, ao Govemo do Estado de Rondônia. Conveniência de
posicionamento do Presidente Femando Henrique,Cardoso sobre o assunto.
oLÁVIO ROCHA - Prejuízos para a economia paraense com a pretendida transferência da
base da Petrobr~ de Belém para Manaus, Estado do Amazonas....................................................
CARLOS NELSON - Audiência com o Governador Mário Covas, do Estado de São Paulo,
sobre assuntos de interesse de municípios do interior do Estado. Contrato firmado entre a Caixa
Econômica Federal e o Município paulista de
Mogi-Guaçu.
CUNHA LIMA - Protesto contra repressão
da Polícia Militar do Estado de São Paulo a motoristas autônomos, chamados perueiros, associados à Cooperativa Paulista de Usuários de
Transporte Coletivo - COOPAU.
JOSÉ COSTA - Alerta à Casa contra a
pretensão do Presidente Fernando Henrique Cardoso de reforma do Poder Judiciário.
ZAIRE REZENDE - Fechamento de postos
de atendimento ambulatorial da periferia e do
Hospital das Clínicas de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais..........................................................
ALDO ARANTES - Solidariedade ao povo
nordestino na luta contra a fome e a miséria........
LAEL VARELLA - Repúdio ao pronunciamento do Arcebispo de João Pessoa, D. Marcelo
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Cavalheira, acerca dos recentes saques a supermercados. Implantação de política agrícola no
País em substituição à reforma agrária.................
MOISÉS BENNESBY - Escalada do desemprego no País.
GONZAGA PATRIOTA - Visita do orador a
Municípios pernambucanos atingidos pela seca.
Propostas para combate aos efeitos maléficos da
estiagem sobre a população da região Nordeste.
Matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, a
respeito de saques praticados por flagelados da
seca.
AUGUSTO CARVALHO - Irregularidades
praticadas pela empresa Light, do Estado do Rio
de Janeiro, após a privatização.
NILSON GIBSON - Construção da Barragern do Prata, no Município de Caruaru, Estado
de Pemambuco. Início da construção da Ferrovia
Transnordestina.
WELSON GASPARINI - Rejeição ao projato de lei que legaliza o funcionamento de cassinos no Brasil, em tramitação no Senado Federal.
~NIO BACCI - Falta de mecanismos de
controle do Poder Público quanto à influência nagativa dos programas de televisão sobre as
crianças brasileiras................................................
CARLOS ALBERTO CAMPISTA - Frotesto
contra redução, pelo Governo Federal, do tempo
de vigência dos contratos de prestação de serviços dos chamados guardas de endemias, atuantes no Estado do Rio de Janeiro.
LIMA NETTO - Equívocos das normas ragulamentares do Cadastro de .Inadimplentes _
CADIN.
MÁRCIO FORTES - Escalada de fraudes
praticadas por funcionários do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - do Estado do Rio de
Janeiro.
ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO _ Clientelismo político na distribuição de recursos públicos
pelo ex-Secretário de Políticas Regionais, Fernando Rodrigues Catão, aos Municípios do Estado da Paraíba. Artigo·Amâncio aponta falhas de
Catão·, publicado no jornal A União, do Govemo
do Estado...............................................................
SIMÃO SESSIM - Defesa de democratização do ensino superior público na Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro.
VÂNIO DOS SANTOS - Audiência do Férum Parlamentar Catarinense com o Ministro Ranan Calheiros, da Justiça, sobre retirada da Medida Provisória nll 1.647/98 da pauta de votações
do Congresso Nacional.
JOVAIR ARANTES - Elogio à atuação do
Sr. Crésio de Matos Rolim na Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
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DÉRCIO KNOP - Legalização do jogo do
bicho e reabertura de hotéis-cassinos no País. ....
PAULO PAIM - Caráter eleitoreiro de
programas educacionais anunciados pelo· Govemo Fernando Henrique Cardoso. Redução
dos investimentos governamentais na educ~.ção. Defasagem salarial dos docentes do ensino superior. Dissociação, pelo Programa de Incentivo à Docência, do trinômio ensino, pesquisa e extensão. Consolidação, pelo Estado, do
ensino público e gratuito. Extinção de direitos
dos trabalhadores na reforma previdenciária.
Propósito govemamental de privatização da Previdência Social.
JARBAS LIMA - Atividades socioculturais
desenvolvidas pelo centro de Tradição Gaúcha
Piquete Barbosa Lessa, no IV Distrito de Canguçu, Estado do Rio Grande do SuL.......................
ROBÉRIO ARAÚJO - Ações govemamentais a favor de comunidades indígenas no Estado
de Roraima Inclusão de silvícolas em programas
e projetos destinados aos pequenos e médios colonos roraimenses.
FEU ROSA - Excelência da administração
do Prefeito Wallace dos Santos Alcure, do Município de Pancas, Estado do Espírito Santo.
WAGNER ROSSI - Falecimento dos Vereadores Mauro Luiz SCalon Buck e Adilson Antônio Alves, do Município de Miguelópolis, Estado
de São Paulo.
NESTOR DUARTE - Necrológio de Rolando Laranjeira Barbosa, ex-Prefeito Municipai de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia.
ITAMAR SERPA - Escalada do consumo
de drogas entre crianças e adolescentes. Necessidade de esclarecimento à classe estudantil sobre os riscos do uso de substâncias químicaso Intensificação do policiamento nas proximidades de estabelecimentos de ensino do Rio
de Janeiro, para coibição das ações do narcotráfico.
PAULO ROCHA - Solidariedade aos professores, alunos e funcionários das universidades federais em greve. Repúdio ao tratamento
dispensado pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso à área educacional. Empenho dos
parlamentares paraenses na alocação de recursos para a Universidade Federal do Pará UFPA.....................................................................
USHITARO KAMIA - Situação de populações nordestinas atingidas pela seca. Implementação do Projeto Pró-Água e do Projeto de Transposição de Aguas do Rio São Francisco. Correspondência da Sra. Maria do Valle sobre a estiagem crônica na região Nordeste.

11602

11604

11605

11606

11606

11607

11607

11608

11609

11609

Quinta-feira 7 11519

COLBERT MARTINS - Homenagem à memória do maestro Tertuliano Ferreira Santos ao
ensejo do centenário de seu nascimento..............
MARCELO BARBIERI - Solidariedade aos
professores da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus
de Botucatu, diante de dificuldades enfrentadas
em decorrência de deliberações do Conselho
Universitário e de medidas adotadas pela Reitoria da instituição. Documentos de professores e
de membros da congregação da faculdade mencionada. Sucateamento da Ferrovia Paulista S.A.
- FEPASA - após sua incorporação à Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.
CUNHA BUENO - Solicitação ao Ministério
da Educação e do Desporto de informações complementares ao Requerimento de Informações n2
3.091, de 1997, sobre a atuação do Conselho
Nacional de Educação.
BARBOSA NETO - Apoio à indicação de
Ovídio Antônio de Ângelis para o cargo de Secretário Especial de Políticas Regionais. Existência
de desequilíbrios regionais agravados pela intagração do País ao processo de globalização das
economias. Desespero da população nordestina
vítima da seca. Desenvolvimento econômico-social do Estado de Goiás resultante da atuação de
governadores peemedebistas.
MARCONI PERILLO - Aumento da safra
de algodão do Estado de Goiás. Baixo preço do
produto praticado no mercado. Justeza da reivindicação dos produtores rurais do Estado..............
VALDEMAR COSTA NETO - Candidatura de Lázaro Antônio Infante à Presidência da
Federação do Comércio do Estado de São
Paulo......................................................................
IVANDRO CUNHA LIMA - Urgente Iiberação, pelo Governo Federal, de recursos para
atendimento às necessidades das populações
nordestinas atingidas pela seca.
SEVERINO CAVALCANTI- Transcurso do
71 2 aniversário de fundação do jornal Diário da
Manhã, de Recife, Estado de Pernambuco.
JOSÉ CARLOS VIEIRA - Tramitação, em
regime de urgência urgentíssima, do Projeto de
Lei n2 2.24O, de 1996, sobre alteração de dispositivo da Lei n2 8.436, de 1992, referente ao Programa de Crédito Educativo.
ALMINO AFFONSO - Homenagem póstuma ao político e intelectual amazonense Heliodoro Balbi...................................................................
ARY KARA - Transcurso do aniversário de
criação do Município de Murutinga do Sul, Estado
de São Paulo - 12 de maio.
MARTA SUPLlCY - Descontentamento da
comunidade acadêmica, dos estudantes e dos
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deputados com a política imposta pelo Govemo
Federal às universidades públicas federais.
V - Grande Expediente
EURfpEDES MIRANDA - Aprovação de
destaques para votação em separado apresentados à proposta governamental de reforma previdenciária
CONFÚCIO MOURA - Inserção da Amazônia no contexto da desigualdade regional reinante
no País...................................................................
JOSÉ MAURíCIO (Pela ordem) - Declarações do Presidente Femando Henrique Cardoso,
ofensivas ao Congresso Nacional. Artigo "Fernando Henrique e a mãe de Dom Hélder", de autoria do jomalista Sebastião Nery, publicado no
jomal Tribuna da Imprensa.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados ao pienário para início da Ordem do Dia.
ARY KARA (Pela ordem) - Transcurso do
sexto aniversário de emancipação político-administrativa dos Municípios de Patim e Arapeí, Estado de
São Paulo. Urgente necessidade de regulamentação do novo Código de Trânsito Brasileiro.
RONALDO CEZAR COELHO (Pela ordem)
- Solicitação do comparecimento dos Srs. Deputados da base governista ao plenário para início
da Ordem do Dia.
HÉLIO ROSAS (Pela ordem) - Anúncio de
apresentação de proposta de emenda à Constituição sobre a tramitação inicial de todos os projetos na Câmara dos Deputados.
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados ao pienano para Imclo da Ordem do D'la
.
WILSON CIGNACHI (Pela ordem) _ Anúncio de apresentação de projeto de lei referente ao
estabelecimento de normas para pagamento de
. - de fundos..........................
cheques sem provlsao
MARÇAL FILHO (Pela ordem) _ Caráter
I"'
I
. t d
d
I
oportums a o uso e pa anque po IMo pe o
candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. Repúdio à estimulação a saques pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Região Nordeste. Anúncio
da apresentação de requerimento de indicação
ao Tribunal Superior Eleitoral sobre equiparação da gratificação dos chefes de cartórios das
zonas eleitorais no interior dos Estados à percebida pelos ocupantes de cargos idênticos
nas capitais. Necessidade da vinculação de
verbas orçamentárias a gastos com a saúde pública. Registro de focos de dengue no Município
de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Confiança no desempenho do Ministro José Serra à frente da Pasta da Saúde.
o'

•

".
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AÉCIO NEVES (Como Líder) - Convocação dos deputados integrantes do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - para comparecimento ao plenário.
JOSÉ AUGUSTO (Pela ordem) - Apresentação à Mesa Diretora de requerimento de intormações ao Ministério das Comunicações sobre a
concessão da Rádio Planalto Estéreo Som Ltda.
e da Rádio Gama Ltda...........................................
ROBERTO VALADÃO (Pela ordem) - Necrológio do médico Sérgio Ceotto e do Prof. Paulo Estelita Herkenhoff, do Estado do Espírito Santo.
JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem) Convocação dos deputados integrantes da base
de sustentação do Governo ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia.................................
CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Artigo
"PF investiga assessor especial de José Serra",
de autoria dos jomalistas Jorge Vasconcellos e
José .Augusto Gayoso, publicado no jomal A Tri·
buna, de Santos, Estado de São Paulo.
GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Participação do orador no '" Encontro Nacional de Dirigentes Lojistas, em Brasnía, Distrito Federal, destinado à discussão sobre o aperfeiçoamento da Iegislação do cheque. Anúncio da realização de reunião
de audiência pública no âmbito da Comissão de FInanças e Tributação para estudo sobre ampliação
do acesso de empresas ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. Aprovação, pela referida Comissão, de parecer favorável à candidatura de deputados ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União....

11643

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) Inauguração, pelo SESC regional paulista, do
Centro Cultural e Desportivo de Vila Mariana.
Abertura, pelo SESC Pompéia, em São Paulo,
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Estado de São Paulo, da exposição "O Brasil Encantado de Monteiro Lobato·.................................
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JOSÉ THOMAZ NONÔ (Pela ordem) - Necessidade de providências imediatas do Govemo
Federal para mitigação dos efeitos da seca na região Nordeste.
WAGNER ROSSi (Pela ordem) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados do PMDB
ao plenário para apreciação da Ordem do Dia........
WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Conclamação aos Srs. Deputados em favor de apoio
aos destaques para votação em separado apresentados pela Oposição à proposta govemamental de reforma da Previdência Socia!.....................
JOÃO MENDES (Pela ordem) - Retrocesso da política govemamental de combate a epidemias no País.
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ALBÉRICO CORDEIRO (Pela ordem) Problemática da seca na região Nordeste.
VI-Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continuação da votação, em primeiro tumo, do substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição nll 33-1, de 1995, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas
de transição e dá outras providências....................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para Votação em Separado nll 5, das' expressões
"situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado",
constantes da redação dada ao § 311 do art. 202
da Constituição Federal pelo art. 111 do Substitutivo.
Usou da palavra o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA, autor do destaque......................
Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, Relator da matéria.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclarecimento ao Plenário sobre o processo de orientação das bancadas pelos respectivos Líderes.
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Conveniência de estipulação, pela Mesa, do prazo destinado a cada votação.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Miro Teixeira.
ALEXANDRE CARDOSO - Questão de ordem relativa ao tempo destinado aos Líderes
para encaminhamento das votações. ..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento da questão de ordem levantada pelo Deputado Alexandre Cardoso.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA.........................................
Usou da palavra para encaminhamento da
- o Sr. Deputado JOSE' PIMENTEL
votaçao
.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SOCORRO GOMES, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE
CARDOSO, SÉRGIO CARNEIRO, ARLINDO
VARGAS, COLBERT MARTINS, HUMBERTO
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do MIRO TEIXEIRA.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados GERSON PERES, GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO
NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA, RONALDO CEZAR COELHO, ODELMO LEÃO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, SÉRGIO CARNEIRO, COLBERT
MARTINS, NILSON GIBSON, WAGNER ROSSI,
SOCORRO GOMES, HUMBERTO COSTA,
AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, GEDDEL
VIEIRA LIMA, ODELMO LEÃO, SÉRGIO CAR-

11661
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NEIRO, COLBERT MARTINS, INOC~NCIO OLlVEIRA, INÁCIO ARRUDA, ARLINDO VARGAS,
SÉRGIO CARNEIRO, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, INÁCIO ARRUDA................................
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado ANTÓNIO BRASIL. .
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO CEZAR COELHO, AÉCIO NEVES,
ODELMO LEÃO, INOC~NCIO OLIVEIRA, ALEXANDRE CARDOSO, WAGNER ROSSI, HUMBERTa COSTA, COLBERT MARTINS, INÁCIO
ARRUDA, ODELMO LEÃO, INÁCIO ARRUDA. ...
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado PAULO LUSTOSA. .
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, OSVALDO BIOLCHI, SÉRGIO
CARNEIRO, INÁCIO ARRUDA, AÉCIO NEVES,
INOC~NCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ, MARIA ELVIRA, ODELMO LEÃO, INÁCIO
ARRUDA.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado MAGNO BACELAR.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, INOC~NCIO OLIVEIRA.............
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA.
Usaram da palavra para orientação das raspectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, MARIA ELVIRA, MARCONI PERILLO,
ODELMO LEÃO, INÁCIO ARRUDA, HUMBERTO
COSTA, ODELMO LEÃO, RONALDO CEZAR
COELHO, HUMBERTO COSTA, L1NDBERG FARIAS, ODELMO LEÃO, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA, INÁCIO ARRUDA, DARCíSIO PERONDI, ARTHURVIRGíLlO, HUMBERTO COSTA,
MARCONI PERILLO, COLBERT MARTINS, WIGBERTO TARTUCE, ODELMO LEÃO, HUMBERTO
COSTA, AÉCIO NEVES, HUMBERTO COSTA,
DARCíSIO PERONDI, INÁCIO ARRUDA, HUMBERTO COSTA, COLBERT MARTINS, INOC~NCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, SÉRGIO
CARNEIRO~ INÁCIO ARRUDA...............................
JOSE PINOTTI (Pela ordem) - Orientação
de bancada. Retificação de voto.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT
MARTINS...............................................................
HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Orientação da bancada. Justificativa da ausência dos
Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling. .....
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
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MO LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, INÁCIO ARRUDA, SÉRGIO CARNEIRO, AYRTON XEREZ,
HUMBERTO COSTA, INÁCIO ARRUDA, ODELMO LEÃO.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, ROMMEL FEIJÓ, RONALDO
CEZAR COELHO.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARAIVA FELIPE.
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ROMMEL
FEIJÓ, INÁCIO AflRUDA, AYRTON XEREZ, PADRE ROQUE, PEDRO VALADARES, ROMMEL
FEIJÓ, PADRE ROQUE, COLBERT MARTINS......
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUCIANO ZICA.
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados COLBERT MARTINS, AÉCIO NEVES.
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA, INOC~NCIO OLIVEIRA, ROMMEL
FEIJÓ, HUMBERTO COSTA, INÁCIO ARRUDA,
ROMMEL FEIJÓ....................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, INÁCIO ARRUDA,
COLBERTMARTINS.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de: voto, o Sr. Deputado EUJÁCIO SiMÕES.........
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
NEVES, HUMBERTO COSTA, ROMMEL FEIJÓ,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, COLBERT MARTINS,
HUMBERTO COSTA, ROMMEL FEIJÓ...............
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AÉCIO NEVES.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado EDISON ANDRINO.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HUMBERTO COSTA
.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAGNER ROSSI, ODíLlO BALBINOTTI.
.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado COLBERT MARTINS
..
HENRIQUE EDUARDO ALVES (Pela ordem) - Justificativa da ausência do Sr. Deputado
Carlos Alberto à presente sessão
.
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AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Justificativa
da ausência dos Srs. Deputados Alzira Éwerton e
Ademir Lucas à presente sessão.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ELIAS MURAD.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ORCINO GONÇALVES.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Manutenção do texto destacado..........................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para Votação em Separado nl! 6, da expressão
"obedecerão ao disposto no art. 201, § 4l!", constante da redação dada ao art. 247 da Constituição Federal pelo art. 21! do Substitutivo.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado JAIME MARTINS. ....
ELIAS MURAD - Questão de ordem sobre
necessidade de cumprimento do inciso XIV do
art. 73 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, sobre proibição do tabagismo no recinto
dopen
I á'no
..
PRESIDENTE (Michel Temer) - AcolhiI
da
S
mento da questão de ordem evanta pelo r.
Deputado Elias Murad...........................................
Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, ReIator damaté'na
.
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH................................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALDO ARANTES,
JOSÉ PINOTTI, MIRO TEIXEIRA, ARLINDO
VARGAS, HUMBERTO COSTA, GERSON PERES, GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, RONALDO CEZAR
COELHO, INOC~NCIO OLIVEIRA, ODELMO
LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, HUMBERTO COSTA, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, ARLINDO VARGAE, ODELMO
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.
Usaram da palavra pela ordem, para retificação de voto, os Srs. Deputados JOÃO PAULO,
OSCAR ANDRADE, NILMÁRIO MIRANDA,
MARTA SUPLlCY.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, GERSON PERES.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MACHADO..,.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARAIVA FELIPE.
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
PINOTII, ARNALDO FARIA DE SÁ, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA, HUMBERTO
COSTA, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI,
ODELMO LEÃO.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUís BARBOSA.............
MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Orientação de bancada. Homenagem aos Srs. Deputados Lujz Eduardo Greenhalgh, Henrique Eduardo
Alves e Luís Eduardo Magalhães e Líderes partidários pelo empenho na luta por aposentadoria
digna aos anistiados.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AN!ONIO CARLOS PANNUNllO, ODELMO LEAO,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ARNALDO
FARIA DE sÁ, ANTONIO CARLOS PANNUN..lO.........................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WAGNER DO NASCIMENTO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
LUIZ EDUARDO GREENHALGH, ARNALDO FARIA DE SÁ.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PRISCO VIANA.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, LUIZ EDUARDO GREENHALGH, AÉCIO NEVES.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COLBERT MARTINS, ODELMO LEÃO.
Usou da palavra pela orderll, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO PAULlNO.....
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
;....................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado TILDEN SANTIAGO.......
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAES LANDIM.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado AÉCIO NEVES.

11678
11679

11679

11679

11679

11679
11679

11680
11680

11680
11680
11680
11680

11680
11680
11680
11680

Quinta-feira 7 11523

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. ....
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.
Usaram da palavra pela ordem, para mgistro de voto, os Srs. Deputados JOVAIR ARAN, ES, LUIZ FERNANDO, CÉLIA MENDES............
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Registro
do voto "abstenção" da Presidência, por dever regimental.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados FELIPE MENDES,
LUIZ CARLOS HAULY, ZÉ GOMES DA ROCHA.
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Supressão
da expressão destacada.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARQUINHO CHEDID..
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Consulta
ao Sr. Deputado Amaldo Faria de Sá sobre manutenção da Emenda Aglutinativa n2 44.
ARNALDO FARIA DE SÁ _ Condicionamento da retirada da Emenda Aglutinativa n2 44 à
apresentação, pelo Deputado Arnaldo Madeira,
Relator da matéria, de emenda de redação para
preservação do direito adquirido dos servidores
públicos e dos segurados do Regime Geral de
Previdência Social em condições de aposentadoria à época da promulgação da presente emenda
à Constituição
:.................
ARNALDO MADEIRA _ Anúncio da intenção da Relatoria de apresentação de emenda de
redação no sentido da proposta do Sr. Deputado
Arnaldo Faria de Sá.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _
Retirada da Emenda Aglutinativa n2 44.................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ DE ABREU,
FRANCO MONTORO, WELSON GASPARINI,
PAUDERNEY AVELlNO, PEDRO CANEDO, ÁTILA LINS..................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Razões do
não-acolhimento da Emenda Aglutinativa n2 64
pela Mesa.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogação da sessão.............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento do recurso interposto pelos Srs. Deputados Humberto Costa, Marcelo Déda e Alexandre Cardoso contra a decisão da Mesa relativa
ao não-recebimento da Emenda Aglutinativa n2
64.
Votação do recurso......................................
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Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. ....
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, COLBERT MARTINS,
JANDIRA FEGHALI, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE
CARDOSO, SÉRGIO CARNEIRO, ARLINDO
VARGAS, JOÃO FASSARELLA, GERSON PERES, GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, PAUDERNEY AVELINO..........................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, as Sras. Deputadas MARISA SERRANO, NAIR XAVIER LOBO.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do recurso.
JOÃO FASSARELLA (Pela ordem) - Requerimento de verificação de votação....................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimento da verificação de votação solicitada.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado SÉRGIO CARNEIRO. ..........................•.......................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado AÉCIO NEVES.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO
LEÃO, GEDDEL VIEIRA LIMA, COLBERT MARTINS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ARLINDO
VARGAS, DARCíSIO PERONDI, PAUDERNEY
AVELlNO, ODELMO LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARTHUR VIRGíLIO, ARLINDO VARGAS, SÉRGIO CARNEIRO, LUIZ
EDUARDO GREENHALGH, SÉRGIO CARNEIRO,
JOÃO FASSARELLA, COLBERT MARTINS, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JOÃO FASSARELLA, ARTHUR VIRGíLIO, SÉRGIO CARNEIRO,
ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, PAUDERNEY AVELlNO, JOÃO FASSARELLA, SÉRGIO CARNEIRO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ARTHUR VIRGíLIO, ODELMO LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, JOÃO FASSARELLA, SÉRGIO
CARNEIRO, ANTONIO CARLOS PANNUNZlO,
SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO, JOÃO FA8SARELLA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SÉRGIO CARNEIRO, PAUDERNEY AVELlNO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ODELMO LEÃO..................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado SÉRGIO CARNEIRO........................................
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado ALMINO AFFONSO.
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
FASSARELLA, ODELMO LEÃO. •.••••.•••...••..•.•.•...•
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELlNO...................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado LUCIANO PIZZATTO..........................................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
FASSARELLA, SÉRGIO CARNEIRO, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ALDO
ARANTES, ODELMO LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ODELMO LEÃO................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
FASSARELLA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. ..................•...................•...••.....••..............•..••..
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA..........................................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
FASSARELLA, SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO
LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, PAUDERNEY
AVELlNO...............................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WOLNEY QUEIROZ. .....
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
FASSARELLA, SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOÃO FASSARELLA, PAUDERNEY AVELlNO.
Usou da palavra pela ordem, para retificação
ele voto, 6 Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN....
Usou da palavra pela orcIem, para registro ele
voto, o Sr. Deputado SARAIVA FELIPE.
Usou da palavra pela ordem, para retificação
ele voto, o Sr. Deputado FREIRE JúNIOR...............
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado JOÃO FASSARELLA.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.....;....
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
:...............
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Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados EDUARDO BARBOSA, JOSÉ ALDEMIR.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do recurso.
Usaram da palavra pela ordem, para regis-·
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ MAURíCIO,
EULER RIBEIRO...................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimenta de preferência para votação dos Destaques de Bancada nos 4, 7, 8, 9, 2 e 1, nessa ordem, após a votação dos Destaques nlls 5 e 6,
apreseritados ao Substitutivo do Senado à Proposta de Emenda à Constituição n2 33, de 1995..
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados FLÁVIO DERZI,
LUIZ DURÃO.
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. ....
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os· Srs. Deputados CARLOS MENDES, WELlNTON FAGUNDES, SAULO QUEIROl.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados L1NDBERG FARIAS, SERGIO AROUCA......................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado ODíLlO BALBINOTTI...
;...............................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AGNELO QUEIROZ, VALDEMAR COSTA NETO, SÉRGIO CARNEIRO, ALEXANDRE CARDOSO,
JOÃO FASSARELLA, ODELMO LEÃO, GEDDEL
VIEIRA LIMA, ARLINDO VARGAS, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RONALDO CEZAR COELHO.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados MARIA ELVIRA,
NOEL DE OLIVEIRA.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO. ...•................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento de preferência
,............
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada TELMA DE SOUZA... ~..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimenta de Destaque n2 4, para votação em separado das expressões "60 anos de idade" e "55
anos de idade", constantes da redação do inciso I
do § ]2 do art. 201 da Constituição Federal, conforme o art. 12 do Substitutivo.
Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, Relator da matéria.
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Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados MURILO DOMINGOS, EMERSON OLAVO PIRES.
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO AROUCA, JOSÉ PINOTTI, L1NDBERG FARIAS, JANDIRA FEGHALI, LUIZ BUAIZ, MIRO
TEIXEIRA, ARLINDO VARGAS.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MACHADO...........
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlNDO CHINAGLlA, GERSON PERES, GEDDEL
VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLlVEIRA, RONALDO CEZAR COELHO, HUMBERTO COSTA.............................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DARCíSIO PERONDI, ODELMO LEÃO, SERGIO
AROUCA, WOLNEY QUEIROZ, ALDO ARANTES,
DARCíSIO PERONDI, SERGIO AROUCA, HUMBERTO COSTA, GEDDEL VIEIRA LIMA, ODELMO LEÃO, SERGIO AROUCA, ODELMO LEÃO,
ALEXANDRE CARDOSO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
WOLNEYQUEIROZ, GEDDELVIEIRALlMA.........
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados JOÃO RIBEIRO,
HERCULANO ANGHINETTI.
Usaram da palavra pela ordem, para retificação de voto, os Srs. Deputados DOLORES
NUNES, MÁRIO NEGROMONTE.........................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, ARTHUR VIRGíLIO, ARLINDO VARGAS, DARCíSIO PERONDI, ODELMO LEÃO,
PAUDERNEY AVELlNO, HUMBERTO COSTA,
ARTHUR VIRGíLIO, AGNELO QUEIROZ.
Usaram da palavra pela ordem, para retificação de voto, os Srs. Deputados FRANCO MONTORO, DUILlO PISANESCHI.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada a Sra. Deputada MARIA ELVIRA
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE.
Usou da palavra pela ordem, para retificação
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO REIS.
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, PAUDERNEY AVELlNO, AÉCIO NEVES. .
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado TALVANE ALBUQUERQUE. .
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Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado LAPROVlTA VIEIRA..
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WOLNEY QUEIROZ, INOC~NCIO OLIVEIRA.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado LAPROVITA VIEIRA. .
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados DARCíSIO PERONDI, ERALDO TRINDADE.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAES LANDIM...............
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO
LEÃO, PAUDERNEY AVELlNO............................
Usou da palavra pela ordem, para retiflCação de voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGALHÃES..........................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO.
Usou da palavra pela ordem, para regiStro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO..........................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados GEDDEL VIEIRA LIMA, ODELMO LEÃO, DARCíSIO
PERONDI.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de presença, o Sr. Deputado ROBERTO JEFFERSON................................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTaNIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO,
DUILlO PISANESCHI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO BAUER..............
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PAUDERNEY AVELlNO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARAIVA fELlPE.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO CARNEIRO, PAUDERNEY AVELlNO, ALEXANDRE CARDOSO, COLBERT MARTINS,
LUIZ ALBERTO, MOISES L1PNIK, ANTONIO
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CARLOS PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
HAROLDO LIMA, JOVAIR ARANTES, AGNELO
QUEIROZ, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
PAUDERNEY AVELlNO, SÉRGIO CARNEIRO,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, PEDRO VALADARES, JANDIRA FEGHALI, COLBERT
MARTINS, PAULO ROCHA, ODELMO LEÃO
PAULO ROCHA,INOCENCIO OLIVEIRA............ 11713
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCOS LIMA.
11714
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA
LAURA, PAUDERNEY AVELlNO, ODELMO
LEÃO, PAULO ROCHA, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO.......................................................... 11714
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WOLNEYQUEIROZ. ..... 11714
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, MOISES L1PNIK, INOCÊNCIO OLlVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, PAULO ROCHA, ODELMO LEÃO, PAULO ROCHA,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, PAUDERNEY
AVELlNO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
LUIZ EDUARDO GREENHALGH, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, JOVAIR ARANTES,
PAULO ROCHA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO............................................. 11714
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO PAIM.
11715
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JOSÉ PINOTTI,
PAUDERNEY AVELlNO, AÉCIO NEVES............. 11715
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT...... 11715
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
NEVES, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLlVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO................. 11715
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados PAUDERNEY AVELlNO, MARCELO
DÉDA, AÉCIO NEVES, MARCELO DÉDA........... 11716
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO..... 11716
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VANIO DOS SANTOS. .. 11716
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ALEXANDRE CARDOSO, AÉCIO NEVES........................................................................ 11716
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CA~LOS PANNUNZIO, PAULO PAIM.......... 11716
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados LIMA NETTO, HUMBERTO COSTA.. 11717
A
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Usou da palavra para orientação da respecti.va bancada o Sr. Deputado ARTHUR VIRGíLIO.....
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO
.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES.
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOC~NCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, HUMBERTO COSTA.•....•............................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES.
Usaram da palavra pela ordem os SIS. Deputados PAUDERNEY AVEUNO, DARCíSIO PERONDI.
Usou da palavra pela ordem, para retificação
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ALDEMIA.
.
Usaram da palavra pela ordem os SIS. Deputados AGNELO QUEIROZ, AÉCIO NEVES, COLBERT
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MARTINS,~DRECARDOSO,PAUDERNEY

AVELlNO, AÉCiO NEVES, AGNELO QUEIROZ,
INOCÊNCIO OUVEIRA, AGNELO QUEIROZ.
.
Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA....
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa;
.
do AGNELO QUEIROZ
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CIRO NOGUEIRA
.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA.
.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LIMA NETTO
.
Usou da palavra para orientação da respéctiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES.
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados HENRIQUE EDUARDO ALVES,
PAULO PAIM
.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado NELSON OTOCH
.
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, AGNELO
QUEIROZ, INOC~NCIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, COLBERT MARTINS..................•............
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra.
mento da votação
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AÉCIO NEVES
.
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Esclarecimento ao Plenário sobre as retificações de voto a
serem computadas...................•............................
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES
.
PRESIDENTE (Michel Temer) - EsclarecimElnto ao Plenário sobre as retificações de voto..
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado ANTONIO KANDIA.
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA....•••....••••••••••••..••••••.•.••
PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclarecimento ao Plenário sobre o cômputo das retificações de voto
.
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Supressão
das expressões destacadas
..
Apresentação de proposições: LUCIANO
ZICA; INÁCIO ARRUDA E ALDO REBELO;
JOSÉ ROCHA; ~NIO BACCI; MARCELO BARBIERI; COLBERT MARTINS; HÉLIO ROSAS E
OUTROS; PEDRO WILSON; ERALDO TRINDADE E OUTROS; WILSON CIGNACHI; MARÇAL
FILHO; CUNHA BUENO; CIDINHA CAMPOS;
JOSÉ AUGUSTO; PEDRO WILSON E OUTROS;
BASíLIO VILLANI; NEIF JABUR; ANTONIO DO
VALLE; JORGE WILSON; DUILlO PISANESCHI;
JOÃO PIZZOLATTI; ROBERTO PESSOA; MARIA ELVIRA; ELIAS MURAD E OUTROS; JOÃO
PAULO; MENDONÇA FILHO; CARLOS MELLES
E SRS. LíDERES
.
VII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
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a) Exoneração: Alcindo Rodrigues Pereira,
Paulo Egon Wiederkehr, Renato de Almeida Ferreira...................................•............................••...•••
11767
b) Dispensa: Eloizio Neves Guimarães,
Jorge Henrique Pereira Cartaxo de Arruda, Ulia.
ne de Castro Coutinho
11767
c) Nomeação: Alcindo Rodrigues Pereira,
Antônio Carvalho Duarte, Esther Pires Costa, Rávio Gomide de Faria, João Francisco dos santos, .
Margrit Dutra SChimidt, Paulo Egon WJederkehr .
11767
d) Designação por acesso: Eloizio Neves
Guimarães......•....••.............:................•.....•.••.••••••.
11767
e) Designação: José de Ribamar Pereira
11769.
Silva, Terezinha do Socorro da Silva Xavier
.
4-DIVERSOS
- Departamento de Rnanças - Prestações
de Contas Analíticas do Fundo Rotativo, referen.
tes aos meses de janeiro a marçol98
S-ERRATA
a) SeÇão de Sinopse (OCD nll 176, de 210-97, pág. 30765, coluna 1)
.
COMISSÕES
6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
a) Comissão de Defesa dó Consumidor,
.
Meio Ambiente e Minorias, nll 6, em 6-5-98
7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Trabalho, de Administração e :~~~;:bIiCO' nl! 4, en;' 6-5-98
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9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10 - COMISSÕES

.
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Ata da 60! Sessão, Extraordinária,
Matutina em 6 de maio de 1998
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 21 Vice-Presidente; Paulo Paim,
39 Secretário; Nilson Gibson, § 2!! do art. 18 do Regimento Intemo
1- ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Havendo número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à leitura do expediente.
O SR. B. SÁ, servindo corno 12 secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE
MENSAGEM

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
Mensagem nº 536
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De confonnidade com o disposto no artigo 49,
inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo s0bre a Operação no Brasil do Escritório Regional do
Habitat para a América Latina e o Caribe, celebrado
entre o Governo da ReptJblica Federativa do Brasil e
o Centro das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (HABITAT), em Brasília, em 10 de março
de 1996.
Brasília, 5 de maio de 1998. - Fernando Hen-

rique C8rdoso.
EM nll 149/DTstABCIDAI-MRE - PEMU PAIN BRAS
HABITAT
Brasília, 30 de abril de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da ReptJblica,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo texto do -Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT) sobre a Operação no Brasil do Escritório Regional do
Habitat para a América Latina e o Caribe-, celebrado
em 10 de março passado, em Brasília.
2. O Acordo formaliza a instalação, no Rio de
Janeiro, do escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe. A decisão de sediar o Escritório Regional no Rio de Janeiro foi anunciada pelas Nações Unidas em fevereiro de 1996, após análise de diversas propostas de outros países da região.
Trata-se da primeira representação regional das Nações Unidas, com jurisdição sobre toda a América
Latina e o Caribe, instalada no Brasil.
3. A operação do Escritório Regional no Rio de
Janeiro pennitirá a governos da região e ao Habitat
manterem relacionamento mais estreito, de forma a
intensificar os projetos de assistência técnica e intercâmbio de experiências sobre o tema dos assentamentos humanos. O texto do Acordo dispõe sobre
os privilégios e imunidades do escritório e seu quadro de funcionários, sobre as obrigações administrativas e financeiras de cada parte, e outros aspectos
relativos ao funcionamento do escritório Regional do
Habitat.
4. Com vistas ao encaminhamento da matéria
ao Congresso Nacional, submeto à apreciação de
Vossa Excelência, em anexo, minuta de Mensagem
ao Congresso Nacional e cópias autênticas do Acor-

do.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia - Ministro de Estado das Relações Exteriores.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil E O CENTRO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS
HUMANOS (HABITAT) SOBRE A OPERAÇÃO NO
BRASil DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO
HABITAT PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Centro das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (Habitat),
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Considerando que a Comissão de Assentamentos Humanos, em seu décirno-quinto período de
sessões, realizado na Sede do CNUAH (Habitat),
em Nairobi, Quênia, em maio de 1995, adotou a Resolução 15/7, a qual instava o Diretor Executivo a ultimar providências com vistas ao estabelecimento do
Escritório Regional do CNUAH (Habitat) para a região da América Latina e do Caribe;
Considerando que, no mesmo décimo-quinto
período de sessões da Comissão, da Delegação do
Brasil apresentou oficialmente uma proposta, mediante o concurso da Municipalidade do Rio de Janeiro, para sediar o Escritório Regional do Habitat
para a América Latina e o Calibe;
Considerando que o CINUAH (Habitat), tendo
examinado todas as propostas recebidas dos governos da região, anunciou oficialmente, por ocasião do
Terceiro Comitê Preparatório para a 11 Conferência
do Habitat, realizada em Nova Vork, em fevereiro de
1996, que houvera chegado a uma decisão em favor
da proposta do Govemo do Brasil para sediar o referido escritório no Rio de Janeiro;
Conseqüentemente, o Govemo da República
Federativa do Brasil (daqui IlOr diante denominado
-Govemo-), e o Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (Habitat) (daqui por diante
denominpdo "Habitat-), acorelam, pelo presente instrumento, o seguinte:

Artigo I
1) O Escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe será estabelecido no Rio
de Janeiro, de acordo com os termos e condições
constantes da proposta apresentada pelo Prefeito do
Rio de Janeiro ao subsecretário Geral do CNUAH
(Habitat), datada de 14 de agosto de 1995, em que
se discrimina a contribuição financeira e em espécie
daquela municipalidade, reiterada ainda no Documento de Projeto -BRAl961014 - Estreitando a Cooperação na América Latina e no Caribe no Campo
dos Assentamentos Humanos-, assinado por ocasião da 11 Conferência do Habitat, em 2 de junho de
1996.
2) O Escritório será reconhecido como representante de uma organização das Nações Unidas, e,
por conseguinte, como parte integrante da Organização das Nações Unidas.
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a supervisão e administração do CNUAHlHabitatNairobi, tal cOmo estipulado no presente Acordo.
2) O Escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe será inviolável.
3) sem prejuízo das disposições do art. VII, o
CNUAHlHabitat compromete-se a não permitir que o
seu Escritório para a América Latina e o Caribe seja
utilizado como refúgio por pessoas que, em razão de
qualquer infração cometida contra a legislação do
Brasil, estejam tentando escapar à prisão, ou sejam
requeridas pelo Govemo, ou procurem esquivar-se à
notificação de processos legais ou demandas judiciais.

Artigo III
Comunicações

1) O Escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe gozará, para suas comunicações oficiais, de um tratamento não menos favorável que o tratamento concedido pelo Governo a
qualquer outro Governo ou organização internacional,inclusive as missões diplomáticas estrangeiras
no Brasil. O Escritório e os membros do quadro do
pessoal internacional serão incluídos na Usta Diplomática.
2) O Escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe terá direito, para seus fins
oficiais, a facilidades de transporte em condições
idênticas às de que gozam as missões diplomáticas
residentes.
3) Nenhuma censura será aplicada à correspondência oficial e a outras comunicações oficiais
do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe. Tal imunidade estende-se a impressos, fotografias, diapositivos, filmes e gravações sonoras, sendo a presente relação passível de ampliação. O CNUAHlHabitat terá o direito de empregar
códigos e de expedir e receber correspondência por
mensageiro especial ou em malas seladas, os quais
terão os mesmos privilégios e imunidades que os
correios e malas diplomáticas. Nenhuma disposição
do presente parágrafo será interpretada no sentido
de impedir a adoção de medidas apropriadas de segurança, a serem determinadas por acordo entre o
Govemo e o CNUAHlHabitat

Artigo IV

Artigo 11

Bens do CNUAHlHabitat e Impostos

Imunidade de Processo Legal

1) O CNUAHlHabitat e seus bens, onde estiverem localizados e qualquer que seja o seu depositário, gozarão de imunidade de processo legal,
salvo na medida em que, em qualquer caso deter-

1) O Governo reconhec::e a imunidade de processo legal do Escritório Regional do Habitat para
América Latina e o Caribe, o qual encontrar~se-á sob
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minado, houver expressamente renunciado à sua
imunidade.
2) Os bens e o ativo do CNUAHlHabitat, onde
estiverem localizados e qualquer que seja o seu depositário, fICarão isentos de busca, requisição, confisco, expropriação e qualquer outra forma de interferência, seja por ação executiva, administrativa, judicial ou legislativa.
3) Os arquivos do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe, e em geral todos os documentos e ele pertencentes ou por ele
guardados:-Seião invioláveis.
4) O CNUAHlHabitat, seu ativo, renda e outros
bens serão:

8) isentos de todos os impostos diretos. Fica entendido, todavia, que o
CNUAHlHabitat não reclamará isenção de
impostos que, de fato, são apenas tarifas de
serviços públicos;
b) isentos de direitos alfandegários e
pr-oibições e restrições de importação, com
respeito a artigos importados ou exportados
pelo Escritório para seu uso oficial: FICa entendido, todavia, que os artigos importados
de acordo com esta isenção não serão vendidos no território do Brasil, exceto que o se- jam nãs condições ajustadas entre o Governo e o CNUAHlHabitat;
c) isentos de direitos, incidência de impostos, proibições e restrições de importação e exportação com respeito às suas publicações.
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Governo, na medida em que julgar poder satisfazêlas sem prejuízo de seus próprios interesses.

Artigo VI
Trânsito e Residência
1) As autoridades competentes do Governo
não impedirão o livre trânsito de ou para o Escritório
Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe, das seguintes pessoas:

8) funcionários do CNUAHlHabitat e
suas famílias;
b) pessoas, se não se tratar de funcionários do Escritório Regional do Habitat para
a América Latina e o Caribe e seus cônjuges, convidadas pelo mesmo em sua qualidade oficial;
c) outras pessoas convidadas pelo Escritório Regional do Habitat para a América
Latina e o Caribe em sua qualidade oficial,
encarregadas de missões temporárias por
governos e instituições associados às atividades do Escritório.

Facilidades Financeiras e Cambiais

2) O Diretor do Escritório Regional do Habitat
para a América Latina e o Caribe comunicará ao Governo, com a devida antecedência, os nomes das
pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente
artigo.
3) As pesoas às quais se aplicam as disposições do presente artigo não ficarão isentas da obrigação de apresentar provas atestando a sua inclusão nas categorias especificadas no parágrafo
1, nem da aplicação de quarentena e regulamentos
sanitários.

1) Sem restrições de controle financeiro, regulamentos ou moratória de qualquer espécie:

Artigo VII
Funcionários do CNUAHlHabitat

Artigo V

a) O CNUAHlHabitat poderá adquirir,
de agências comerciais autorizadas, guardar
e fazer uso de moeda corrente de"qualquu
espécie; operar em contas com qualquer
moeda; e adquirir, através de instituições
autorizadas, guardar e fazer uso de fundos e
papéis negociáveis;
.... ..- - .-b)-OCNUAKlHabitat poderá transferir
livremente seus fundos, papéis negociáveis
ou moeda corrente de qualquer paes para o
Brasil, do Brasil para qualquer país, ou dentro do próprio Brasil.
2) O CNUAHlHabitat levará na devida conta,
no exercício dos seus direitos de acordo com o presente artigo, quaisquer representações feitas pelo

1) O Governo concederá aos membros sênior
do quadro -do pessoal permanente do CNUAHlHabitat, reconhecidos como tais pelo Ministério das Relações Exteriores, e na medida em que for compatível
com as leis do Brasil, as imunidades e privilégios especificados no Artigo 105, parágrafo 2, da Carta das
Nações Unidas.
. . . .... _ .
. 2) Os funcionários mencionados no parágrafo
precedente ficarão isentos do pagamento de direitos
alfandegários de importação, no que se refere aos
artigoS importados para uso oficial ou pessoal.
3) Os membros do quadro de pessoal, internacional do CNUAHlHabitat gozarão, dentro do
território do Brasil, dos seguintes privilégios e imunidades:
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a} imunidade de prisão ou detenção
pessoal e de apreensão de suas bagagens
pessoais ou oficiais, e, quanto a palavras faladas ou escritas e a todos os atos por eles
executados em sua qualidade oficial, imunidade a processos legais de qualquer natureza. Esta imunidade continuará a lhes ser
concedida mesmo depois que as pessoas
interessadas tiverem deixado de ser funcionários do CNUAHlHabitat;
b} isenção de qualquer imposto direto,
quanto a vencimentos, remunerações e estipêndios a eles pagos pela Organização das
Nações Unidas, e quanto a rendas provenientes de qualquer outro país; imunidade,
extensiva a seus cônjuges e parentes dependentes, de restrições de imigração e de
registro de estrangeiros;
c} direito de manter, dentro ou fora do
Brasil, papéis negociáveis de qualquer P?ís,
contas em qualquer moeda e bens móveis e
imóveis, e, ao expirar o período de serviço
junto ao CNUAHlHabitat, de transferir Iivremente as suas divisas para qualquer país,
nas mesmas moedas e até os mesmos
montantes por eles trazidos ao Brasil através de canais autorizados;
d} gozarão, assim como seus cônjuges e parentes dependentes, em épocas
de crises internacionais de facilidades
de repatriação e de dire'itos de proteção
por parte das autoridades brasileiras idênticos aos concedidos aos funcionários das
missões diplomáticas e organizações internacionais;
e} direito de importar, com isenção de
direitos alfandegários e outras tarifas, de
proibições e restrições de importação, suas
mobílias e utensílios; direito de importar um
veículo motorizado (ou comprar um produzido no País, livre de impostos), por ocasião
de assumirem pela primeira vez as suas funções no Brasil, renovável este direito a cada
três anos mediante a venda do veículo anteriormente importado {ou menos, se assim for
estipulado pelas autoridades competentes};
para o veículo importado e a cada ano para
os veículos produzidos no País.
4) Todos os funcionários do Escritório Regional do Habitar serão munidos de um cartão de
identificação, expedido pelo Ministério das Relações Exteriores, atestando serem os mesmos funcio-
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nários do CNUAH/Habitat com direito a gozar dos
privilégios e imunidades enumerados no presente
Acordo.
5} Os privilégios e imunidades concedidos em
virtude do presente Acordo são conferidos no interesse do CNUAHlHabitar, e não para be'flefício pessoaI dos próprios indivíduos. O Diretor Eiecutivo poderá renunciar à imunidade de um funcionários em
todos os casos em que, a seu juízo, a imunidade impeça o andamento da justiça, e em que possa ser
dispensada sem prejuízo para as finalidades do
CNUAHlHabitat.
6} O CNUAHlHabitat e seus funcionários colaborarão sempre com as autoridades competentes, a
fim de facilitar a administração adequada da justiça,
assegurar a observância dos regulamentos policiais
e prevenir a ocorrência de quaisquer abusos relacionados com os privilégios e imunidades mencionados
no presente Acordo.
Artigo VIII
Pessoas não pertencentes ao quadro de
pessoal do CNUAHlHABITAT
_ .
.
As ~s, se nao se tra!ar ~e funclonános do
CNUAHlHabitat, quando em mlssao do CNUAHlHabitat. ou co~v~dadas pel~ ~NUAt-yHabitat, em sU,a
qualidade ofiCiai, ao Escrnóno Regional para a Ameri?8 Latina e o Caribe, goza~o dos privilégios e imu",dades en~merado~ no Artl~. VII, pará~rafo 3, salvo no que d,z respeito aos direitos mencIonados nos
subparágrafos (c) e (e) do referido parágrafo.
Artigo IX
Salvo-conduto
O Governo reconhecerá e aceitará como documentos de viagem válidos, com valor idêntico ao de
passaporte, os salvo-condutos concedidos pela Organização das Nações Unidas aos funcionários do
CNUAHlHabitat.
Artigo X
Obrigações administrativas e financeiras do
CNUAH/Habitat e do Govemo
1} O CNUAHlHabitat pagará o total ou parte
das seguintes despesas, necessárias à manutenção
do Escritório Regional?
a) Vencimentos do Diretor e do quadro
de pessoal intemacional do Escritório, assim
corno do pessoal internacional periodicamente comissionado no Escritório.
b) Despesas referentes a outras espécies de colaboração, tais corno serviços de
consultoria, comissões ad hoc etc.
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c) Contribuições para cobrir, sempre
que necessário, comissões de peritos de
curto prazo, destinadas a facilitar o estudo
de problemas específicos da América Latina
e do Caribe, dentro do programa de atividades desenvolvido pelo Escritório nos países
da região.
d) Contribuições para cobrir, sempre
que necessário, em parte alou no todo, o custo de determinados eventos, tais como conferências, seminários e cursos de treinamento,
cuja realização o Escritório possa considerar
relevante, de conformidade com o seu mandato e o seu programa de atividades.
2) Ao Governo não cabe qualquer obrigação de
contribuir financeiramente para a manutenção do
Escritório; a contribuição financeira estabelecida na
oferta da Municipalidade do Rio de Janeiro, através
de carta do Prefeito César Maia, datada de 14 de
agosto de 1995, será considerada como o único
acordo financeiro legalmente válido entre o Governo
e o CNUAHlHabitat.
3) O CNUAHlHabitat submeterá ao Governo,
anualmente, um relatório das despesas incorridas
sobre as contribuições do Governo.
4) O CNUAHlHabitat e o Governo comprometem-se a revisar o orçamento do Escritório Regional
do Habitat bienalmente, ou a intervalos menores,
conforme seja convencionado periodicamente pelas
partes, com vistas a ajustar, se necessário, as contribuições para o mesmo.
5) O Diretor Executivo e o Diretor do Escritório
Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe tomarão todas as medidas necessárias para
prevenir a ocorrência de qualquer abuso no exercício dos privilégios ou imunidades concedidos em
virtude do presente Acordo, e, para esse efeito,
determinarão as regras e regulamentos que julgarem necessários e pertinentes aos funcionários do
CNUAHlHabitat e membros das missões do
CNUAHlHabitat.
6) Se o Governo considerar que houve abuso
de um privilégio ou imunidade conferido pelo presente Acordo, o Diretor Executivo e o Diretor do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o
Caribe farão consultas, a pedido do Governo, com
as autoridades competentes, para determinar se
ocorreu qualquer abuso semelhante. Se essas consultas não conseguirem alcançar um resultado satisfatório para o Diretor Executivo, para o Diretor do
Escritório Regional do Habitat para a América Latina
e o Caribe, e para o Governo, a questão de saber se
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ocorreu abuso de privilégio ou imunidade será solucionada de conformidade com o processo determinado no Artigo XII.
Artigo XI
Acordos Suplementares e Solução de Controvérsias

1) A Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas e o presente Acordo, na medida em que disponham sobre o mesmo assunto,
serão, sempre que possível, considerados complementares.
2) Toda divergência entre o Governo e o
CNUAHlHabitat referente à interpretação ou à aplicação do presente Acordo ou de qualquer Acordo
suplementar, e toda questão relacionada ao Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o
Caribe, ou referente às relações entre o CNUAHIHabitat e o Governo, serão solucionadas de conformidade com o processo determinado no Artigo VIII,
Seção 3, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Artigo XII

1) O presente Acordo entrará em vigor imediatamente após a sua ratifteação pelo Governo.
2) Consultas referentes a emendas ao presente Acordo poderão ser feitas a pedido do Governo
ou do CNUAHlHabitat. Toda emenda será adotada
por mútuo consentimento.
3) O presente Acordo será interpretado à luz
de sua finalidade precípua, a saber, habilitar o
CNUAHlHabitat ao pleno e eficiente cumprimento de
'Su~::> responsabilidades e à consecução de seus objetiVõs.
4) Sempre que o presente Acordo estipular obrigações às autoridades competentes do Governo, a
responsabilidade última pelo cumprimento das mesmas caberá ao Governo.
5) O presente Acordo, assim como todo Acordo
suplementar celebrado entre o Governo e o
CNUAHlHabitat dentro das finalidades de suas disposições, deixará de vigorar seis meses depois que
uma das partes contratantes houver comunicado à
outra parte, por escrito, a sua decisão de rescindir o
Acordo, salvo no que diz respeito às disposições
aplicáveis à cessação normal das atividades do
CNUAHlHabitat no Brasil e à venda de seus bens no
Brasil.
Em testemunho do que, o Governo e o
CNUAHlHabitat assinaram o presente Acordo, em
dois exemplares, autênticos, nos idiomas português
e inglês, no dia 10 de março de 1998. - Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Luiz Felipe
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Lamprela, Ministro de Estado, das Relações Exteriores - Pelo Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT), Roberto 0tt0Ienghi, Diretor.
Aviso n9 584 - Supar/C.Civil.
Em 5 de maio de 1998
A Suá Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssirno Senhor Presidente da República relativa ao texto do Acordo sobre a Operação no
Brasil do Escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT).
Atenciosamente, Clovis de Barros carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

OFrCIOS
Do Sr. Senador Geraldo Melo, Primeiro
Vice-Presidente no exercicio da Presidência do
senado Federal, nos seguintes termos:
Of. nº 155198-eN
Brasília, 17 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA e, por seu alto intennédio,à
Câmara dos Deputados, que foi lida na sessão do
Senado Federal realizada hoje, às nove horas, a
Mensagem nº 268, de 1998-CN, (nº 454198, na origem), que encaminha as Contas do Governo Federal relativas ao exercício financeiro de 1997.
A mensagem em referência foi encaminhada
nesta data ao Tribunal de Contas da União.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'!
protestos de estima e consideração. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.
Arquive-se.
Em 6-5-98. - Heráclito Fortes, 12
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente

da Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:
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SGMIP n2 289
Brasília, 6 de maio de 1998
Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Resolução - CN, de
sua autoria, que altera a Resolução nº 2195-CN, para
proibir a apresentação de emendas individuais ao
projeto de lei orçamentária anual.
Informo a Vossa Excelência que não será possível dar seguimento à proposição em apreço, considerando o fato de que as alterações propostas à Resolução n2 2195 devem obedecer ao disposto no art.
128 do Regimento Comum, por ser, o respectivo diploma legal, parte integrante daquele Regimento, requerendo-se, ipso facto, o preenchimento dos requisitos ali delineados.
Nesse sentido, encaminho em devolução a
Vossa Excelência o Projeto de Resolução referido,
confonne autoriza o art. 137, § 12 , inciso 11, alínea c,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e distinta consideração. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lrder
do PFL, nos seguintes termos:
Ofício n2 7681PF1198
Brasília, 23 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jorge
Khoury para integrar, corno membro suplente, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em vaga existente.
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.
Ofício

n2

842-L-PFU98
Brasília, 5 de maio de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Mário
Assad Júnior para Vice-Líder do Partido da Frente
Uberal - PFL, em substituição ao Deputado Robson
Tuma.
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Defiro.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Lrder do
PSDB, nos seguintes termos:
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Cf. PSDBIIINº 1.073/98

Brasília, 2B de abril de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, os Deputados Mário
Negromonte e Antônio Carlos Pannunzio, como
membros titulares, e os Deputados Yeda Crusius e
B. Sá, como membros suplentes, para integrarem a
Comissão Externa para visitar os vários estados
nordestinos atingidos pela seca e relatar às autoridades federais a situação dramática das populações
afligidas.
Atenciosamente. - Aécio Neves, Uder do
PSDB.
Do Sr. Deputado GeddeI Vieira Urna, Líder
do Bloco Parlamentar PMDBlPRONA, nos seguintes termos:
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Atenciosamente, Deputado OdeImo Leão, Líder do PPB.
Ofício n!l 386198
Brasília, 23 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Francisco Dornelles, corno suplente, para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar a
PEC nll 175-A, de 1995, que -altera capítulo do Sistema Tributário Nacional- (Reforma Tributária).
Atenciosarnente, Deputado OdeImo Leão - Lídardo PPB.
Defiro.
Em 6-5-98 - MIchel Temer, Presidente.

Ofício n!l 387/98

OF/GABII/Nll 3BB

Brasília, 23 de abril de 1998
Brasília, 29 de abril de 1998

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMIP nlI 194, encaminho a Vossa Excelência a relação com os nomes
dos Deputados do Bloco PMDBlPRONA, que comporão a Comissão Externa para visitar os vários Estados nordestinos atingidos pela seca e relatar às
autoridades federais a situação dramática das populações afligidas (Requerimento do Sr. Deputado Albérico Cordeiro).
Titulares
SUplentes
Armando Abílio
João Alberto
Paulo Lustosa
Sílvio Pessoa
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, - Deputado GeddeI Vieira
Uma, Líder do Bloco PMDBlPRONA.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Uder do

PPB, nos seguintes termos:
Ofício nll 377/9B
Brasília, 29 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados Ary Kara e Iberê Ferreira, corno titulares e os
Deputados José Unhares e Gerson Peres, corno suplentes, para integrarem a Comissão Externa para
visitar os Estados nordestinos atingidos pela seca e
relatar às autoridades federais a situação dramática
das populações afligidas.

senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Francisco Dornelles, como titular, para integrar
a Comissão Especial destinada a examinar os projetos de lei em trâmite nesta Casa, que versam sobre
matérias relativas ao Sistema Financeiro Nacional,
regulamentadoras do artigo 192 da Constituição Federal.
Atenciosamente, Deputado OdeImo Leão, LíderdoPPB.
DefIro.
Em 6-5-98, Michel Temer - Presidente.
Ofício nlI391/98
Brasília, 23 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados Adhemar de Barros Filho e Ricardo Izar, corno
titulares e os Deputados Herculano Anghinetti -e Pedro Corrêa, como suplentes, para integrarem Comissão Externa destinada a -investigar as condições de
funcionamento do sistema de segurança de vôos d0mésticos da região da Grande São Paulo e cidades
circunvizinhas- (Requerimento da Deputada Dalila
Figueiredo).
Atenciosamente, Deputado OdeImo Leão, Líder do PPB.
Do Sr. Deputado Paulo Heslamler, Uder do
PTB, nos seguintes termos:
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Ofício TP n2 43198
Brasília, 29 de abril de 1998

Brasília, 1!l de abril de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Sr. Deputado Sérgio Arouca (PPS - RJ),
para ocupar a vaga de Titular na ComisSão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslander, Líder do PTB.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
n2 1.428-AI96.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do perecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Silas Brasileiro, Presidente.

Defiro.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Balestra, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, nos seguintes termos:
Ofício n2 287198
Brasília, 17 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Intemo
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que' o parecer favorável do Relator, Deputado Augusto Nardes, ao Projeto de Lei n!l 1.996196 - do Sr. Carlos
Cardinal - que -Dispõe sobre alterações ao art. 8!l" e
ao art. 9º, Capítulo 11, da Lei nSl 9.069, de 29 de junho de 1995- foi aprovado unanimemente nesta C0missão no dia 12 de abril do corrente ano.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, _. Deputado Roberto Balestra, Presidente.
Ofício nº 288198
Brasília, 17 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Intemo
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que o parecer favorável do Relator, Deputado Nelson Marquezelli, ao Projeto de Lei nº 283/95 - do Sr. Olávio
Rocha - que -Dispõe sobre a Política de Garantia
dos Preços Mínimos para o feijão, o arroz, o trigo e a
'mandioca- foi aprovado unanimemente nesta Comissão no dia 1!l de abril do corrente ano.
Solicito a Vossa. Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Roberto Balestra, Presidente.
Do Sr. Deputado Silas Brasileiro, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes tennos:

Ofício TP nº 47/98
Brasília, 12 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
nSl 3.010197.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Sitas Brasileiro, Presidente.
Of. TP nº 57198
Brasília, 6 de abril de 1998
SenhorDeputado,
Na reunião ordilÍária realizada no dia 25-3-98,
esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei n!l 4.486-8/94
- do Sr. Carlos Nelson - que -Institui o Programa Nacional de Qualidade e Desenvolvimento de Produtos - "
PRONAP, e dá outras providências-, nos termos do
parecer da Relatora, Deputada Socorro Gomes.
Tendo em vista que o referido projeto foi também rejeitado na Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em cumprimento ao disposto no art 133 do Regimento 'nterno desta Casa, solicito a V. Ex'" autorizar as providências inerentes.
Atenciosamente, - Deputado Silas Brasileiro,
Presidente.

Dt. TP n!l58198
Brasília, 7 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno desta Casa, solicito a V. E~ as providências necessárias à apensação do Projeto de
Lei .nº .4.261/98 - do Sr. Inácio Arruda - que
-Acrescenta parágrafo ao art. 53 da Lei n2 8.078,
de 11 de setembro de 1990; que dispõe sobre ~
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proteção do consumidor e dá outras providências- e
do Projeto de Lei nll 4.269/98 - do Sr. Marcos Vinicius de Campos - que -Inclui parágrafo ao artigo 36
da Lei nll 8.078190, dispondo sobre as ressalvas em
campanhas publicitárias veiculadas nos meios de
ll
comunicação- ao Projeto de Lei n 1.825/91 - do Sell
nado Federal - que -Altera dispositivo da Lei n
8.078, de 11 de setembro de 1990, que -Dispõe sobre a proteção de consumidor e dá outras providências-, tendo em vista tratarem de matéria análoga.
Atenciosamente, - Deputado Silaa Brasileiro,
Presidente.
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Requer a apensação do PL n2 3.65Q/97
edo PL n24.o78198 ao PLn2576195.
Senhor Presidente,
Requeiro a V.
nos termos do art. 142 do
Regimento Interno, a apensação do PL nll 3.650/97,
do Poder Executivo, e do PL nº 4.078198, de autoria
do Deputado Itamar Serpa, ao PL nl! 576195, de autoria do Deputado Jorge Anders, por tratarem de
matéria correlata.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1998. - Deputada Alcione Athayde.

ex-,

Of. TP N.I! 062/98

Defiro. Apensem-se os Projetos de Lei
n!!g 4.261198 e 4.269/98 ao Projeto de Lei nll
1.825191. Oficie-se à comissão requerente.
Em: 6-5-96. - Michel Temer, Presidente.
Of. TP nl! 60/98
Brasília, 8 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Conforme pedido da Relatora, Deputada Aleione Athayde, através de requerimento (cópia em
anexo), solicito a V. EX- as providências necessárias à apensação dos Projetos de Lei n% 3.650/97
- do Poder Executivo - que -Altera a Lei nl! 6.360,
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, outros produtos e dá outras providências-, 4.078/98 - do Sr. Itamar Serpa - que -Altera a Lei nll 6.360, de 23 de setembro de 1976, que
-Dispõe sobre a vigilância sanitária que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 0utros produtos, e dá outras providências- ao Projeto de
Lei nl! 576195 - do Sr. Jorge Anders - que -Estabelece
a proibição da venda de qualquer tipo de medicamento, droga, insumos farmacêuticos e correlatos,
em estabelecimentos comerciais não especializados no ramo e não legitimados ao controle sanitário-, tendo em vista tratarem de matéria análoga.
Atenciosamente, - Deputado Silaa Brasileiro,
Presidente.

Defiro.

Apensem-se os PL n%
3.650/97 e 4.078/98 ao PL nll576195. Oficiese à comissão requente.
Em: 6-5-98. - Michel Temer, Presi-

dente.
REQUERIMENTO
.(Da S~ Alcione Athayde)

Brasília, 8 de abril de 1998
senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 142 e 143, combinados
com o art. 24, 11, g, do Regimento Interno desta
determinar as providências
Casa, solicito a V.
necessárias à apensação do Projeto de Lei nll 3.131Al97 - do Sr. Murilo Pinheiro - que -dispõe sobre o
posicionamento do cano de descarga de veículos de
transporte de carga ou passageiros movidos a óleo
diesel- ao Projeto de Lei nll 475-AI95 - do Sr. Ricardo Barros - que -dispõe sobre a posição do cano de
escape (descarga) dos caminhões e ônibus-, por tratarem de matéria análoga.
Atenciosamente, - Deputado Sitas Brasileiro,
Presidente.

ex-

Indefiro, uma vez que a Comissão de
Viação e Transporte já se manifestou em
ambos os projetos de lei quanto ao mérito
das matérias, tomando intempestivo o pedido (RICO, art. 142 Parágrafo Único). Oficiese ao Requerente.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, nos seguintes tennas:
OFrCIO N.I! 016198-P
Brasnia, 20 de abril de 1998
Senhor Presidente,

ex-

Solicito a V.
que autorize a reconstituição
do Projeto de Lei nº 3.321/97 - do Sr. Basnio Villani
- que -dispõe sobre imóveis para locação social, estabelece normas de procedimento e dá outras providências-, tendo em vista que o referido projeto extraviou-se no gabinete do Relator.
Respeitosamente, - Deputado Osvaldo BioIchi,
111 VICe-Presidente, no exercício da Presidência.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 1998

Defiro.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Robson Tuma, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:
OFrCIO-PRES. NI! 43/98
Brasília, 12 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa excelência, em cumprimento ao .disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 3.683, de 1997.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Robson Tuma,
Presidente.
OFrClo-PRES. N.2 44/98
Brasília, 11! de abril de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 3.682, de 1997.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Robson Tuma,
Presidente.
Do Sr. Deputado Germano Rigotto, Presidente de Comissão de Finanças e Tributação nos
seguintes termos,
Of.P-n2 207/98
Brasília, 16 de abril de 1998.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!! que o Projeto de Lei nl!
2.168-BI96, que -dispõe sobre a atividade de seguro
privado no ramo de automóveis-, do Deputado José
Tude, inicialmente despachada às Comissões para
apreciação conclusiva, nos tenros do art. 24, 11, do Regimento Interno da Casa, decaiu dessa condição, por ter
recebido pamceres divergentes nas Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e Finanças e Tributação, que lhe apreciaram o mérito, passando doravante a tramitar sujeito à apreciação do Plenário,
com base na alína g, inciso 11, do referido art. 24.
Cordiais Saudações, - Deputado Germano Rigolto, Presidente.
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Ciente. Transfira-se no Plenário a
competência para apreciar o PL nl! 2.168B/96. Oficie-se à Comissão.
Em 6-5-98. Michel Temer. - Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto santos, Presidente da Comissão de seguridade Social e Família,
nos seguintes tennos.
Ofício n2 5197-P
Brasília, 23 de abril de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 2.332-A, de 1996.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do seu respectivo parecer.
Atenciosamente, Deputado Roberto Santos,
Presidente.
Ofício n2 6197-P
Brasília, 23 de abril de 1998.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 1.872-B, de 1996.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do seu respectivo parecer.
Atenciosamente, - Deputado Roberto santos,
Presidente.
Do Sr. Deputado Pedro Henry, Presidente
da Comissão do Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:
Ofício nl! 90/98
Brasília, 15 de abril de 1998.
Senhor Presidente,
Nos tennos dos arts. 32 e 141, do Regimento
Interno e acolhendo o Requerimento do Deputado
Chico Vigilante, que segue em anexo, comunico
a V. Ex· que esta Comissão, em sua reunião de
15-4-98, julgou-se incompetente para deliberar
sobre o Projeto de Lei n2 3.820/97, do Sr. Luciano Zica, que -altera as Leis ~ 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, para conceder
aposentadoria especial aos trabalhadores que
exercem atividades em setores específicos de
indústrias de petróleo e petroquímica, bem como
para estipular o financiamento deste benefício
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previdenciário-,queseencontraapensadoaoProjetodeLein 2 4.710/94.
Solicito a V. Ex!! o reexame da matéria, desapensando o Projeto de Lei n2 3.820/97, dando-lhe
novo despacho, do qual não conste esta Comissão.
Na oportunidade, reitero protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente, - Deputado Pedro Henry,
Presidente.
Defiro.
Desapense-se o PL n2 3.820197 do PL
nº 4.710194.
OflCie-se ao Requerente.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO

(Do Sr. Chico Vigilante)
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, requeiro a V. Ex!! providências para que seja revisto o despacho inicial
aposto ao Projeto de Lei n2 3.820/97, do-Sr. Luciano
Zica, que -altera as Leis rfJJi 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, para conceder aposentadoria especial aos trabalhadores que exercem atividade em setores específicos de indústrias de petróleo
e petroquímica, bem como para estipular o financiamento deste benefício previdenciário-, que se encontra apensado ao Projeto de Lei nº 4.710/94, do
qual sou Relator.
Ao examinar a matéria, considerei esta Comissão incompetente para apreciar o primeiro, PL nº
3.820197, motivo pelo qual solicito a sua desapensação do PL nll 4.710194, para que ambos tramitem separadamente.
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para a temporada de corridas de automóveis de Fórmula 1, firmado em 28 de janeiro deste ano.
Informo a V. ~, que o meu primeiro pedido
não foi totalmente atendido, razão pela qual, renovo
o requerimento de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.
No aguardo de sua pronta providência, aproveito para renovar a V. ~, os meus propósitos de
alta consideração e distinto apreço.
Atenciosamente, - Dil50 SperaflCO, Deputado
Fàderal, PSDB - MS.
Numere-se corno Requerimento de Informação e encaminhe-se à consideração
do Senhor Primeiro Vice-Presidente.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.

.Do Sr. José Orias e outros, Representantes
de Povos e Organizações Indígenas, nos seguintes termos,
Brasília - DF, 15 de abril de 1998.

Ex. mo Sr.
Dr. Michel Temer
MO. Presidente da Câmara dos Deputados

Nestes termos,
Pede deferimento. - Deputado Chico
Vigilante, PT - DF.

Nós, representantes de povos e organizações
indígenas abaixo-assinado, vimos perante V. 8(1,
durante a semana dos povos indígenas, expor as
nossas preocupações para afinal requerer o que segue:
A Constituição de 1988 garantiu para nós p0vos indígenas o direito de viver em nossas terras demarcadas e de acordo com as nossas organizações
tradicionais, nossos costumes e valores. Desde então estamos lutando para que seja aprovado um
novo estatuto para os povos indígenas, em substituição ao antigo estatuto do índio (Lei n2 6.001fi3).
Após três anos de discussão que envolveu o
Poder Executivo, o Congresso Nacional, a socieda-

Do Sr. Deputado Dilso Sperafico, nos se-

de civil, através das entidades incftgenistas e nós povos

guintes tennos:
OfJGabJnº 013/98
Brasília, 18 de março de 1998.
Valho-me deste para saudá-lo, bem corno para
apresentar Requerimento de Informações ao Senhor
Ministro Raimundo Mendes Brito, das Minas e Energia, solicitando a cópia do contrato de patrocínio firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS e a Williams Grand Prix Engineering Limited,

indígenas, conseguimos que uma Comissão Especial
da Câmara dos Deputados apreciasse e aprovasse,
em 29 de junho de 1994, o Projeto de Lei n2
2.057/91 - Estatuto das Sociedades Indígenas, de
acordo com o substitutivo do Relator Deputado Luciano Pizzato (PFLlPR).
Como é do vosso conhecimento, o então Deputado Arthur da Tavora (PSDB - RJ), em dezembro
de 1994, apresentou o Recurso nº 182/94 para que
o projeto -acima referido fosse apreciado pelo plenário da Câmara, paralisando a sua tramitação.
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No ano passado iniciamos através do Canselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil (CAPOIB), e de entidades da sociedade civil (Cimi e lnesc), conversações com V.
no sentido de que este projeto de lei voltasse a tramitar e sendo encaminhado para o Senado Federal,
mas infelizmente não conseguimos avançar nas nagociações.
É muito importante que seja aprovado este
novo estatuto, a falta desta legislação que regulamenta a Constituição tem trazido problemas na garantia de nossos direitos, principalmente: fonna. de dernarcação das tenas indigenas; na assistência especial de
saúde, educação e auto sustentação; na relação com
os particulares; e nas condições de aproveitamento
dos recursos naturais de nossas terras.
Com a não regulamentação, cada governo,
cada ministro da Justiça ou cada presidente da Funai que assume realiza a polrtica indigenista de
acordo com os seus interesses ou sua compreensão, editando decretos e publicando portarias. Esta
prática tem trazido tumultuo nas demarcações, com
inúmeros conflitos com os invasores de nossas terras, devido a demora no desintrusamento.
Enquanto o estatuto não retoma a sua tramitação alguns parlamentares tentam 'aprovar matérias
já previstas no PL nº 57191, sem discutir com os
principais interesados e prejudicando os compromissos assumidos pelos Deputados Federais e pelos
partidos Políticos, em 1994.
Solicitamos da Câmara dos Deputados, no
cumprimento de suas· obrigações constitucionais,
que coloque na pauta de discussão o retomo da tramitação do Projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas (PL nº 2.057191), como demonstração do
compromisso desta Casa com os povos indígenas.
Contamos com o vosso apoio e atenção.
Atenciosamente - José Orias - CAPOIS (Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indigenas do Brasil) - Ándre Cruz - COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Srasileira) - Dourado Ricardo - APOINME (Articulação
dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e
Espírito Santo) - Anastácio Peralta Kalowé - Aty
Guassu - Sérgio Muti - Povo Tembé - PA.- VaIdemar Kaapor - Povo Kaapor - MA - Cícero
lestino _ Povo Xukuru-Kariri _ AL _ Gabriel Xerente _ Povo erente _ TO.

exa

ce-

Oficie-se ao Requerente e após arquive-se.
Em 6-5-98. - Michel Temer - Presidente.
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Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, nos segulntes termos:
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSS - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro
quero parabenizar o Plenário pelas discussões, pelos acordos que está fazendo para votarmos matérias de relevância na semana que vem, como foi feito na questão do ISS. Inclusive queria lembrar à Câmara dos Deputados que há dois projetos tramitando sobre a mesma matéria, que teriam que ser
apensados - essa infonnação a tive no Plenário -, já
que houve um acordo para que, na semana que
vem, determinemos a votação do ISS para facilitar a
vida dos municípios.
Agora, com relação ao projeto, Sr. Presidente,
ele é do interesse do cidadão, mexe de forma direta
com o bolso do cidadão. Observamos que, quando
há qualquer queda da tensão, tem-se a lâmpada inutilizada. Então, acho da maior importância, porque
esse projeto mexe diretamente com a vida do cidadão.
O Partido Socialista Brasileiro recomenda o
voto favorável.
Prejudicado, tendo em vista o fato de o PLP nº
188197, já se encontrar apensado ao PLP nº 149/97,
desde o momento de sua distribuição. Oficie-se a
Requerente.
Em 6-5-98. Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Luiz Moreira, nos seguintes termos.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Moreira)
Solicita a' tramitação conjunta dos
Projetos de Lei n lr 738, de 1995 e 3.197, de
1997, que introduzem alterações na Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
-dispõe sobre a Organização da Assistência Social e dá outras providências.
senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento
a apensação do Projeto de
Intemo, requeiro a V.
Lei nlr 3.197197 de minha autoria ao Projeto de Lei riº
738195, do ilustre Deputado Waldomiro Fioravante,
que alteram dispositivos da Lei nQ 8.742, de 7 de de-

exa

zembro de 1993, que ·dispõe sobre a Organização

da Assistência Social e dá outras providências·.
As duas proposições, bem como o PL nº
3.055197, oriundo do senado Federal, tratam de matéria conexa e estão pendentes de parecer das Comissê~ de mérito. Considerando que o Plenário
desta Casa está em vias de deliberar sobre um Re-
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querimento de urgência para o PL n 738/95, julgo
oportuno e rnais racional que as proposições citadas
venham a ser apreciadas conjuntamente.
Atenciosamente, - Luiz Moreira, Deputado Federal- PFLlBA.
Q
Q

Defiro. Apense-se o PL n 3.197/97 ao

PL n 3.055/97, ao qual encontra-se apensaQ
do o PL n 738/95. Oficie-se ao Requerente.
Em 6-5-98. - Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Comunico que a realização desta sessão extraordinária, destinada a transformar-se em Comissão Gerai, a fim de debatermos a crise das universidades
públicas do País, deve-se a requerimento dos Deputados Marcelo Déda, Ivan Valente, Rita Camata e
outros.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. E,(i a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, quarta-feira é sempre um dia de intensas atividades nesta Casa, com reuniões de trabalho
nas Comissões e importantfssimas sessões neste
plenário, como a que se realizará dentro de poucos
instantes e que terá a finalidade de discutir a grave
crise das universidades brasileiras. Nesta quarta-feira, além de tudo isso, acontecerá um seminário internacional sobre dessalinização de águas. Esse
evento contará com a participação de cientistas, professores universitários, professores e estudantes
das áreas de turismo, saúde, agricultura, irrigação e
meio ambiente e, sobretudo, de profissionais e técnicos que lidam diretamente com o problema da seca.
Esse fenômeno, conhecido há mais de qui;.
nhentos anos no Brasil, levou o Imperador Dom Pedro 11 a dizer que venderia até as últimas jóias da
Coroa para resolver os problemas causados pela
seca, o que não foi resolvido até hoje. Nós, Deputados ·do ..Nordeste do Brasil, estamos contribuindo
para a resolução do problema, mostrando como alternativa a dessalinização de águas.
Sr. Presidente, a abertura desse seminário,
que terá início dentro de poucos momentos no Auditório Nereu Ramos, será feita pelo Vice-Presidente
da República, Dr. Marco Maciel, e contará com as
presenças do Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, e do Presidente do Congresso Nacional,
Senador Antonio Carlos Magalhães. Aguardamos
ainda o Governador do Distrito Federal, Prof. Cristo-
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vam Buarque, além de vários Srs. Ministros, que deverão discutir a dessalinização de águas nas áreas
citadas.
Espero que os colegas Deputados, corno sempre fazem, possam se dividir entre as várias atividades desta quarta-feira, prestigiando também esse
seminário, para o qual convido todos os que nos ouvem neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Feitas as devidas anotações, faço votos de que
a
V. Ex tenha êxito no seminário que se realiza nesta

Casa.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, aproveito o ensejo da convocação desta sessão
extraordinária, para externar a minha preocupação.
O déficít público de fevereiro, vejam V.
é
o maior desde a implantação do Plano Real. União,
Estados e Municfpios 'gastaram O,ggok do PIB acima
da receita. Esse fato é preocupante e nos deixa intranqüilos.
As contas públicas voltaram a piorar em março.
Juntos, União, Estados, Municípios e estatais gastaram acima de suas receitas o equivalente a O,ggok
do PIB (Produto Interno Bruto), é o pior resultado,
desde o lançamento do Plano Real.
Esse resultado é medido pelo chamado conceito primário, que exclui os gastos com juros da dívida
e, por isso, é considerado o melhor indicador da disciplina do Governo em conter seus gastos.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso foi o
principal responsável pelo aumento do déficit primário, que até janeiro estava em 0,85% do Produto Intemo Bruto. Do aumento de 0,14% do PIB no défICit,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso e suas estatais responderam por 0,12% do PIB, dividido igualmente entre as duas partes. O déficit de Estados e
Municípios e respectivas estatais cresceu o equivalente a 0,2% do PIB.
Quando o setor público tem déficit primário, é
obrigado a endividar-se no mercado para financiar
suas despesas correntes (com pessoal, custeio e investimento) -, a menos, é claro, que recorra à emissão de moeda.

exa,

Sr. Presidente, em termos absolutos, os gastos
do setor público superaram as receitas em R$8.850
bilhões. É inacreditável a situação do País.
O mau resultado nas contas federais ocorre

três meses após o Presidente Fernando Henrique
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Cardoso editar pacote fiscal que, segundo a equipe
econômica, gerará uma economia de R$20 bilhões,
entre corte de despesas e aumento de tributos.
Os números também afastam ainda mais o Govemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso do
cumprimento das metas para o déficit fiscal - superávit primário de 1,5% do PIB.
Sr. Presidente, concessa maxima venia, atribuo a piora nas contas da União aos desmandos.. à
corrupção na administração pública. Veja V. Ex a
negociação que está sendo feita para aprovar a reforma da Previdência. Compram o voto de nobres
SIS. Deputados desavisados, agindo, assim, contra
os servidores públicos, aposentados e pensionistas,
que serão prejudicados com essa reforma. Isso é
triste.
O resultado primário começou a deteriorar-se
em setembro de 1995, quando o superávit foi reduzido para o patamar de 1% do PIS. Em 1996 e 1997,
as contas públicas oscilaram entre déficits e superávits, mas nunca haviam chegado a um resultadQ"ne-:gativo e preocupante de 0,99'% do Produto Interno
Bruto, como ocorreu em março.
Pelo conceito de déficit nominal, também houve piora grande. Em fevereiro, o resultado negativo
foi de 6,53% do PIS, ou seja, no .resUltado acumulado em doze meses aS despesas ~perar;am as~itas em 158 mil e 627 bilhões de reais. Isso é sério. A·
situação do País ésé.ria. Esta Casa tem de tomar
uma atitude, não podemos ficar omissos com esses
números divulgados Pela imprensa e pelo Banco
Central dentro da sua responsabilidade em decorrência da legislação vigente.
É de pasmar, Sr. Presidente!
Em janeiro o déficit nominal.estava ,ern. 6,21 % .
do PIB, o déficit· nominal é o dado que os entendidQs
e investidores estrangeiros acompanham mais de
perto. Ele mede todas as receitas e despesas do
Governo Fernando Cardoso (ateu), incluindo o pag~mento de juros sobre a dívida pública.
A forte entrada de dólares no País provocou,'
no mês de março, um acréscimo de 20,2 bilhões na
dívida em títulos, ou mobiliária, do GovemoFernando Cardoso. É um acréscimo grande e preQCupante!
Considerando os juros incorporados ao principai da dívida, o crescimento do débito atinge R$26,1
bilhões neste mês de março. A dívida, que era de
R$371 bilhões, subiu para R$387 bilhões. É inacreditávell
Sr. Presidente, registro que, em março, investidores estrangeiros trouxeram ao País um volume
recorde de moeda estrangeira, evidentemente a
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maior parte em dólares, quase todos em busca de
juros altos: vêm ganhar juros aqui e levam o dinheiro, o que é rápido, pois é feito pelo computador e
pelo telefone.
O Brasil tomou-se mais atrativo ao capital especulativo a partir de outubro passado, quando o
Governo Fernando Henrique Cardoso dobrou as taxas básicas de juros da economia para combater a
fuga de dólares provocada pela crise asiática.
Sr. Presidente, a situação do País é inquietante. Embora ninguém acredite, V. Ex', Deputado Severino Cavalcanti, sabe que, chegando a Pemambuco e conversando com as lideranças políticas do Estado, percebe que ninguém fala sobre isso porque a
mídia não deixa. Sabe V. Ex' quanto estamos pagando à mídia, às comunicações por dia? Um milhão e oitocentos mil. Sabe quantas casas poderiam
ser construídas por dia? Seiscentas e sessenta, o
que poderia reduzir o problema habitacional e'gerar
empregos. Mas isso não acontece, porque. a mídia
faz com que o povo brasileiro não saiba o que está
ocorrendo no País.
'
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -,
Solicito à Segurança da Casa que facilite o ingresso
dós senhores Convidados e palestrantes à COmissão
Geral.
'
, . O SR. B. SÁ - S'r.' Presid~rite" peço a palav~
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Tem V. EX- a palavra. .
'
., O SR. B. SÁ (PSPB ~ PI. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, srU e Srs. Deputados, a,imPf8nsa tem mostrado, à ,exaustão, cen~ ch:Qcantes .
e ,degradantes da situação porque passam muitas
das regiões do Nordeste brasileiro, particulannente o
semi-lirido _ sem chuvas mais uma vez, vítima, por
conseguinte, da seca. São fammas a comercactáceas, animais a. morrer em larga escala, carros-pipasi água polufda e assim por diante..
Mas essa mesma imprensa, a grande imprensa
nat\ionaí, quando quer _ e ela o tem feito comalgu,.
ma regularidade, tem, 1T!0strado que' dentro da.
própria região no,:-destina há ,outros pontos onde
não existe mais saca, nos quais, ao contrário,
existe produção em grande quantidade e de excelência. notadamente no que diz respeito à fruticultura.
Qual a diferença fundamental entre urna situação e outra? A própria imprensa também tem revelado. Uma foi capaz de assimilar a tecnologia, evoluir
e crescer; e a outra, não. A outra ainda vive mergu-
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Ihada no atraso, no obscurantismo. Conseqüentemente, em função desses dois substratos, não se
poderia ter mais do que a miséria crônica. E a falta
prolongada de chuvas ou a seca apenas retira o véu
dessa miséria, expondo-a em toda sua magnitude,
em toda sua violência.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, quando
dizem que a culpa é do Govemo Federal, acho que
em parte a imprensa o acusa com a devida justiça;
porque desde o final do ano passado os institutos de
pesquisa meteorológica do País apontaram que teríamos uma grave seca no Nordeste nessa região e
certas providências profiláticas, que deveriam ser tomacias, evidentemente não o foram. Mas a imprensa
tem dito - e é preciso que se enfatize daqui - que a
culpa é também dos Governos Municipais e Estaduais. É preciso indagarmos com coragem desta tribuna o que muitos Prefeitos da região da seca de
fato têm feito para minorar a situação dos que vivem
no interior e no campo, que muitas vezes não possuem nem água para beber, levando-se em conta
que apenas um poço tubular, pequena monta em
termos de despesa, seria sufICiente para resolver o
problema.
Dito isso, Sr. Presidente, quero citar o exem-,
pio apenas ~e urna região do Estado do Piauí, a
grande microrregião de Picos, que congrega 41
municípios.
Próximo à cidade de Bocaina existe açud~
construído pelo 32 Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, conseqüentemente com recursos
do Govemo Federal. Em 1985, essa obra já estava
pronta, por conseguinte há 13 anos, nobre Deputado
Roberto Santos, tem capacidade de acumular 160
milhões de metros cúbicos de água. E de lá para cá
ele já extravasou, sangrou - como se costuma dizer
- diversas vezes.
Mas hoje não há qualquer utilização daquela
água. O mais grave é que com recursos da ordem
de 400 mil reais ....: 400 mil reais, Sr. Presidente,
Sr.as e'Srs. Deputados! - poderia ser feita a canaIização da água do açude Bocaina numa extensão
de 26 quilômetros, o que atenderia a mais de mil
pequenas propriedades rurais às margens do Aio
Guaribas, de Bocaina até Picos, passando pelo
município de Suçuapara. Vivem naqueles minifúndios famílias e mais famílias que já sabem fazer irrigação do alho, da cebola, do tomate, do
pimentão e de outras hortaliças. Fazem essa irrigação - a maior parte delas - sangrando aqüíferos subterrâneos, em um verdadeiro desperdício,
quando se tem a menos de cinco, seis quilômetros

Maio de 1998

esse enorme manancial hídrico estocado no açude
Bocaina. E aí vem a pergunta: quem deveria executar esta obra? O Governo Federal, o Governo Estadual ou o Governo Municipal?
Sr. Presidente, é aí que queremos chamar à
responsabilidade os Governos locais, porque o Govemo Estadual do Piauí - não só este, mas outros
também, porque o açude está concluído desde
1985, portanto há 13 anos - nunca teve a idéia de
colocar em prática essa simples obra que - repito não custará mais que 400 mil reais.
E está hoje o Govemo Estadual a gastar na
própria cidade de Picos, ali próximo, 2 milhões de
reais com iluminação feérica de avenidas, não sei
quantos milhões com asfaltamento da zona urbana
dessa e de outras cidades do Estado, obras única e
exclusivamente de cunho eleitoreiro. Enquanto isso,
uma obra hídrica, uma adutora da maior importância
para a infra-estrutura, tomando a água utilizável
para produção de alimentos e geração de renda e
emprego, não é feita.
De quem é a culpa? Do Governo Federal.
Paciência, Sr. Presidente, s,u e Srs. Deputados.
O Governo Federal ao longo da história tem muita
culpa com relação ao Nordeste, mas os políticos
locais são também grandemente responsáveis e,
quiçá, até mais pelo equacionamento dessas
questões avoengas, sobretudo a seca. Com uma
ação coordenada tanto dos Governos Municipais
quanto, sobretudo, dos Estaduais, muitos desses
problemas estariam equacionados e a seca então
já teria deixado de existir para todas essas famílias que teriam aprendido utilizar a água de maneira racional.
Sr. Presidente, quero também chamar a atenção da imprensa para que enfatize essa cobrança
não só sobre o Governo Federal, mas também sobre
os Governos Estaduais e até mesmo, pontualmente,
sobre muitos Governos Municipais que, sequer, estão preocupados com a realização de qualquer ação
que signifique levar condição digna de vida ao rurícola e ao interiorano.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. severino Cavalcanti, 2fl Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nilson Gibson, § 2fl do
artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Para
uma breve comunicação, concedo a palavra ao
Deputado Severino Cavalcanti.
Logo em seguida, teremos a transformação da
sessão"plenária em Comissão Geral para debater a
crise das universidades públicas do País.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB _ PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srm e SIS. Deputados, -Não restará nenhuma jóia
na coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome.Esta frase foi pronunciada por Dom Pedro 11, diante
da
que flagelou o Nordeste no ano de 18n.
Nunca se teve notícia de que a família imperial tivesse se desfeito de uma única peça de valor, mas as
palavras do Imperador tiveram grande repercussão
em todo o País. Representaram o reconhecimento,
pelo governo central, de que a seca não era um pr~
blema circunscrito ao Nordeste, mas uma questão
que afetava todo o Brasil.
Igualmente no regime militar, houve um Genera/-Presidente que se comoveu profundamente"com
a realidade dessa região, a ponto de proclamar, durante reunião da Sudene, que aquela situação não
podia continuar.

seca

Como se vê, Sr. Presidente, o drama da seca
nordestina atravessa os séculos, comove imperadores e presidentes, inspira programas e planejamentos, mas persiste e ressurge, periodicamente, sem
que a Nação o enfrente com a decisão de superá-lo.
Enquanto isso, os meios de comunicação que
fazem a cabeça da maioria da população, criam estereótipos como o de que o Brasil é um País maraviIhoso, que está livre de furacões, tomados e outras
calamidades provocadas pela natureza.
A seca do Nordeste configura, sem dúvida nenhuma, tragédia sem igual no mundo. Quando a
chuva começa a faltar e a estiagem se prolonga, vai
descendo, primeiro sobre o sertanejo das caatingas
e dos sertões sem vegetação, a sombra do desespero e da desesperança, a dor, a fome, o espanto, a
" morte. Depois, como laço mortífero, alcança os do
Agreste, na Zona da Mata, e os do litoral, estes por
via indireta.
Não preciso dizer que me traz, hoje, à tribuna,
mais uma trágica seca que se abate sobre o Nordeste.
Antes de comentá-Ia, permit~rne lembrar que
esses fenômenos do desequilíbrio hidrológico da região nordestina ocorrem a pequenos intervalos, mas
alguns anos marcam mais do que outros. A grande
seca de 1977 se prolongou até 197.9. No nosso sé-
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culo, são referências as de 1951/52, a de 1958 e a
de 1983.
O Governo Federal nunca teve uma política definida, capaz de resolver o" problema número um da
região: a falta de água. Agindo sob pressão dos
acontecimentos, criou órgãos e determinou providências que permitem identificar quatro momentos
significativos, a $8ber: em 1909, é"'iristituída lospetoria de Obras contra as Secas; em 1945, a Inspetoria é transformada em Departamento Nacional
de Obras contra as Secas; em 1951, é criado o Banco do Nordeste do Brasil e delimitada a região do
Polígono das Secas; em 1959 é criada a Sudene;
em 1961, a Lei nl! 3.995, através do art· 34.1 autorizava as empresas a aplicar 50% do impõ~to -00 r~nda
devido em investimentos no Nordeste; em 1963,
Lei nl! 4.239, no seu art. 18, estendia os benefícios
fiscais da Lei nl! 3.995/61 às empresas estrangeiras.
Quanto à Sudene, a primeira grande inicjativa de-.
apoio e planejamento estratégico do Noroeste, sobretudo a partir do sistema de estímulos fiscais - arts.
34118 -, exerceu um papel de dinamização dâ eccr'
nomia da maior importância por razoável período. Contudo, o impacto das novas empresas sobre
a economia local foi bem menoi dO 'qUe-era"espérado. É que os projetos realizados eram quase todos
articulados com as empresas do Sudeste. Tinham
uma relação de complementaridade.
A experiência também comprovou muitos desvios de finalidades. Estes foram usados como uma
luva pela. tecnocracia no sentido de provocar o enfraquecimento da Sudene. Esta, hoje, está desfigurada. É uma imagem pálida, distante, irreconhecível
do que já foi.
Estamos de volta à estaca zero.
Há algum tempo foi criada a Secretaria Nacional de Políticas Regionais que, como tem de cuidar
de tudo, obviamente não pode cuidar de nada.
É natural, assim sendo, que mais uma vez o
Nordeste se veja açoitado pelo verdugo da natureza
implacável totalmente desassistido com sua população, já sofrida, submetida à insidiosa'tortorcnta'-sede
e da fome.
A mais importante emissora de televisão do
Brasil mostrou, há poucos dias, uma cena que deveria chocar o País se sua população não fosse permanentemente induzida a acreditar que tudo não
passa de ,reflexos da !indústria da seca-, de que
suas elites serlam aproveitadoras e usufrutuárias do
cataclismo.

a

a

11544 Quinta-feira 7

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

A cena: a avó balançava a rede de sua neta,
de 6 ou 7 anos, para que ela donnisse, agitada que
estava a criança por estar com fomel
cerca de 10 milhões de brasileiros, que vivem
no chamado Polígono das Secas, já estão sob os
efeitos da estiagem prolongada.
O cenário, nem Dante o anteviu: homens, mulheres e crianças tangidos de suas casas à procura
de alimentos nas cidades, que não existem, pois não
houve nenhuma medida preventiva. No entanto, a
seca deste ano foi anunciada, foi aprazada, foi comunicada, foi objeto de conclusões tiradas em conseqüência do fenômeno EI Nino. Tal como a seca
de 1983, que fora anunciada pelo centro Tecnológico Aeroespacial de São José dos Campos.
O sertanejo, a vítima primeira, inicia o seu calvário, moralmente despedaçado, fisicamente destruído, vendo desaparecer o chão fértil onde genninaria a semente que não foi plantada, ou reduzir-se
a pó o mínimo de esperança da semeadura tragicamente abortada.
Mas a dor não é só sua. Vê a família toda perder o sentido da vida e reagir, pelos instintos, no esforço extremado pela sobrevivência.
São titulares de vidas secas, como as relatadas por Graciliano Ramos.
Recente relatório da Sudene, divulgado pela
imprensa, informa que quase 70% das cidades do
Nordeste estão em situação crítica. Dos 1 mil e 787
municípios nordestinos, 1 mil e 209 já estão com
problemas de água, de alimentação ou de moradia.
Em média, sete meses sem chuva. A população correndo atrás de carros-pipas, muitos já recorrendo à apropriação, pela força, de alimentos que
saciem a sua fome, confinnando o que dizia Santo
Agostinho -que a necessidade não conhece leis-.
A agravar o quadro da tragédia, testemunham
os flagelados cenas de impotência inaceitáveis: a
morte dos animais, levando os últimos e os flagelados a disputarem o xique-xique espinhoso, de cujas
entranhas extraem um líquido, seiva que pode retardar o desaparecimento dos sinais vitais.
Dói-nos, Sr. Presidente, ver que a imprevidência e a inoperância lavram a sentença de flagelação,
quando não de morte, a tantos seres humanos e não
humanos. A realidade que surpreendeu Dom Pedro
11, surpreende, ainda hoje, as elites dirigentes, empolgadas com os êxitos do combate à inflação e com
a captação de milhões de dólares do exterior, tendo
como preço o abandono de regiões como o Nordest~, da inexistência de investimentos maciços no
combate aos efeitos da seca, como a perfuração e a
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recuperação de poços, como a instalação de dessanilizadores (para tratamento da água).
Só agora a Sudene fala de obras como as
mencionadas. E se propõe a executar um plano de
fornecimento de cestas básicas. E em número muito
reduzido, abaixo de 1 milhão, o que não é de se estranhar, quando o Brasil todo sabe que a área social
não tem vez na atual administração, controlada por
tecnocratas que agem com o pensamento voltado
para as matrizes do monetarisrno mundial, FMI à
frente, e de costas para as regiões pobres e flageladas.
Leio, incrédulo e estupefato, que a Companhia
Nacional de Abastecimento, que annazena gêneros
alimentícios para que seus estoques funcionem
como elementos reguladores do mercado, solicitou
tropas do Exército, a fim de impedir que famintos saqueiem seus annazéns.
Ninguém desconhece que já ocorrem saques
em várias cidades do Nordeste. E até um annazém
do Programa Comunidade Solidária já foi invadido
pelas vítimas da seca.
Creio, porém, poder evocar um fato do passado, à guisa de contraponto à vexatória situação em
que se encontra a Conab.
Era Governador de Minas Gerais um dos maiores homens públicos do Brasil. Figura impoluta, paradigma de democrata e de governante, exímio advogado, culto, lúcido. Falo de Milton Campos. Estourou uma greve de servidores no interior do Estado,
em conseqüência de atraso no pagamento.
Auxiliares mais diretos, assessores mais próximos, logo tentaram convencê-Io a enviar tropa policiai para conter o movimento paredista.
Quando todos se calaram, ele, com a serenidade
que caracterizava sua personalidade, olhando para os
presentes, decidiu a questão, invertendo a solução:
-Por que, ao invés de enviarmos a Polícia, não enviamos logo o trem com o pagamento atrasado?Eu sei que as figuras de hoje, os que estão na
ribalta e no poder, não resistem à comparação com
vultos menos expressivos, muito menos com o Dr.
Milton Campos.
Se assim não fosse, entre áulicos, íncubos e
súcubos, não faltaria quem sugerisse a quem de direito que a população não reclama tropas para reprimi-Ia, ela precisa é de água e alimentos que eliminem a fome e a sede.
Conclamo, Sr. Presidente, o Congresso Nacional pa,ra que se mobilize, através de Deputados e
Senadores, a fim de que possa acompanhar, de perto, a extensão da seca e de suas conseqüências,
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pressionando o Executivo a agir com presteza, com
rapidez, com eficácia, para que sejam minoradas as
dores das vítimas, assim impedindo que brasileiros
continuem expostos à fome, à doença e até ao ex-

mas, não faltou dinheiro. O socorro foi feito às pressas, as partes boas foram vendidas e as podres, ainda sem conhecimento de toda sua extensão, fICaram
com a União, conta para o cidadão-contribuinte pa-

re~mn

~~

Entendo, Sr. Presidente, que um grande programa de combate às secas deve ser formulado. Um
de emergência, com solução rápida para a falta de
água e de alimentos, e outro, de médio e longo prazo, o que implicará retomada das premissas que balizaram a criação da Sudene e o seu funcionamento
durante bom tempo.
Nas providências de médio e longo prazo, há
que figurar a transposição das águas do São Francisco e há de estar incluída, obrigatoriamente, a retomada do Proálcool, sem vacilações, sem temores
exagerados, sem escrúpulos injustificáveis.
O Proálcool reúne todas as condições para se
transformar num bastião contra a seca, já que o desenvoMmento da cultura de cana-de-açúcar, de forma ordenada e racional, enseja a dinamização da
economia em vários setores, garantindo ampla criação de postos de trabalho.
Se há erros a corrigir, se há concessões exageradas, que erros e concessões sejam eliminados,
como, no passado, o governo central fazia com relação ao café, então sustentáculo da economia paulista.
Todo um conjunto de medidas precisa ser tomado, a começar pelo fortalecimento da Sudene,
observadas, evidentemente, as alterações de rumo
que as mudanças ocorridas na economia exigem.
Impõe-se, então, a criação de um Pró-Nordeste, que deveria conter um leque de medidas de
a~io à microempresa, aos pequenos proprietários,
como à agricultura em geral e à agroindústria, mediante financiamento de projetos a longo prazo e a
juros compatíveis com a inflação.
Vale dizer, Sr. Presidente, esse grande programa implicaria um olhar diferente sobre o panorama
nordestino, um olhar de quem tem sensibilidade, de
quem não perdeu a capacidade de se emocionar, de
quem é capaz de se condoer com a criança, que a
avó tem de embalar nos movimentos de uma rede,
para que ela ado~eça com fome, sabendo que ambas amanhecerão o dia com mais fome ainda.
Esse olhar diferente, Sr.8S e Srs. Deputados,
não se confunde com o assistencialismo fisiológico,
que distribui prebendas com a espera de algum tipo
de recompensa.
Para salvar os bancos, alguns com falência
fraudulenta, alguns com milhares de contas fantas-

Para garantir o êxito de privatizações fantásticas não faltou dinheiro. E o BNDES continuava entregando vultosas verbas aos adquirentes, em condições especialíssimas, tudo em nome da eficiência
e da racionalidade econômica.
Não faltarão vozes poderosas, nos grandes
centros de irradiação do poder econômico, onde estão as matrizes das grandes redes de comunicação,
a atertarem que o Nordeste é um privilegiado receptor de recursos da União. Falarão de desperdício, de
má utilização, de -indústria da secaM, corno se erros,
abusos e desvios só ocorressem na região mais p0bre e mais sofrida do Brasil.
Daí compreender, Sr. Presidente, quão difícil
será vermos partir do atual Governo uma mudança
de comportamento radical, corno exigem as circunstâncias.
Esse grande programa só será viável se for estruturado com o apoio das regiões mais desenvolvidas, se eles se convencerem, afinal, de que éinsustentável, moralmente, perdurarem dois brasis tão diferentes um do outro, como já alertara Jacques Lambert: um progressista com terras boas, com muita
precipitação pluviométrica e outro pobre, com imensas áreas desprovidas de água e de vegetação,
onde predominam a pobreza, a necessidade e o sofrimento.
Mesmo cônscio ,de que essa tomada de posição parece muito difícil, pela inapetência do Poder
Público para enfrentar situações de calamidade
como a do Nordeste e diante da inexistência de certa coesão social, indispensáveis à iniciativa, deixo
aqui a minha esperança de que meus prognósticos
estejam errados.
Não há como negar, Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Par1amentares, que a crise que assola o Nordeste há de tocar as consciências mais esclarecidas, pois a reiterada omissão do País em relação ao
trágico fenômeno da estiagem prolongada é um débito a mais na conta da maioria da população.
Em sua obra clássica, em que denuncia a condição subumana em que vivem os nordestinos vitimados pela seca, o ilustre paraibano José Américo
de Almeida prolatou a sentença condenatória da
maioria apática em lapidar página a que deu o significativo título de O Julgamento. Ei-Ia, parcialmente:
Dr. Marçau entrou a orar neste tom:
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Quem é mais criminoso - o réu que
matou um homem ou a sociedade que deixou por culpa sua morrerem milhares de homens?
E, antes de ser réu, ele é vítima da falta de solidariedade da raça.
A seca chegou a aprazar suas irrupções
com a lei da periodicidade. Todo mundo
tinha a previsão da catástrofe em datas fatais. E os poderes públicos não o atalharam;
não procuraram corrigir os acidentes da natureza incerta que dá muito e tira tudo de
uma vez. Essa vitalidade aleatória ficou, até
hoje, à espera da intervenção racional que
demovesse os obstáculos do seu aproveitamento e fixasse o sertanejo no sertão.
A Bagaceira foi publicada em 1928 e parece
que descreve a realidade dos nossos dias. A seca
deste ano foi aprazada, não só pela -lei da periodicidade-, mas pelos institutos que estudam os fenômenos climáticos.
Se algumas chuvas consistentes não ocorrerem nos próximos vinte, trinta dias, a Nação tomará
conhecimento de uma das maiores secas de todos
os tempos, no Nordeste, com todo o rastro de aflição, de agonia e desgraça, que lhe são inevitáveis.
Sr. Presidente, a opinião pública precisa saber
que nós, nordestinos, não aceitamos esse descaso
do Governo Federal para com o Nordeste. A cidade
de Gravatá foi assaltada por pessoas famintas. A cidade de Limoeiro também está para ser invadida.
Mesmo com toda a Região passando necessidade,
o Governo não se sensibiliza.
Não podemos mais ficar de braços cruzados. Te,rnos de exigir que o Governo tome medidas urgentes.
Para os bancos o dinheiro apareceu da noite para o dia
Agora para cuidar daqueles rnseráveis que estão no
Nordeste passando fome, comendo xique-xique e até
morrendo por não terem o que comer não há verba.
Deixo aqui, então, o meu protesto, Deputado
Nilson Gibson, que preside neste momento os trabalhos desta Casa e que fez pronunciamento há pouco
sobre este assunto. Nós, nordestinos, não podemos
ficar impassíveis diante da falta de ação do Governo
Federal.
Sr. Presidente, peço a V. ~ que autorize a
transcrição do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado severino Cavalcanti, V. EX- será atendido
na forma do Regimento.
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Suspendemos, neste momento, a sessão por cinco minutos para que a Segurança da Casa possibilite a
entrada dos convidados no plenário, 'a fim de iniciarmos a sessão que será transformada em Comissão Geral (art. 91 do Regimento Interno),
para debater a crise das universidades públicas
no País.

o Sr. Nilson Gibson, § ~ do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti, ~ Vice-Presidente.
IV - Comissão Geral
O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Cavalcanti) - Está reaberta a sessão.
Srs. Deputados, neste momento a sessão plenária é transformada em Comissão Geral para debater a crise das universidades públicas no País.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-.
valcanti) ... Convido os Srs. expositores êl comparecerem ao plenário.
Atendendo à ,roposta da maioria das lideranças desta Casa, com respaldo no que dispõe o art.
91 do Regimento Interno, combinado com os arts.
255 e 258, esta Presidência, atenta à importância da
matéria, quis também que a sua discussão não ficasse restrita aos Srs. Parlamentares e, por isso
mesmo, decidiu alargar a natureza da participação
nos debates, estendendo-a a membros do Governo
e a entidades da sociedade civil.
O tempo reservado a cada um dos expositores
estará limitado, improrrogavelmente, a sete minutos.
Sobre a mesa acha-se à disposição dos Srs.
Pél.r1amentares folha de inscrição, destinada a quem·
queira fazer uso da palavra.
. O SR. PRESIDENTE (severino· Caval~nti) Concedo a palavra à Profll. Vilma Figueiredo, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência. S. Sa. dispõe de sete minutos.
A SRA. VILMA FIGUEIREDO - Como membro
da Diretoria da SBPC, quero reiterar o que todos os
presentes já conhecem: a grande preocupação da
SBPC com a situação por que passa a universidade
pública, especialmente
a .universidade pública fede.
ral do Brasil.
É do conhecimento de todos que a SBPC, desde
sua origem, há 50 anos, está empenhada, por definição, na promoção da educação, da ciência e da tecnologia. Desenvolvendo suas funções, participou da criação de vários órgãos federais responsáveis pelo financiamento e fomento da ciência e da tecnologia no
País. Por conta disso, a SBPC aprendeu a conviver
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com diferentes atores envolvidos no processo de
promoção da educação para a ciência e tecnologia.
E assim sendo, no momento atual a SBPC. reconhece - e isso está se tomando público através
dos veículos de que dispõe, o Jornal da Ciência e o
SBPC na Internet - a necessidade de transformações no sistema público de ensino universitário, especialmente no âmbito federal. Mas está convencida
de que essas transformações devam ser medidas globais que contemplem as diferentes dimensões de um
processo complexo de urna realidade institucional múltipla, complexa, diversificada. Em primeiro lugar, para
ser favorável às mudanças, a SBPC reconhece que a
universidade pública federal brasileira não é urna 18Iência total. A universidade continua formando quadros
de alto nível para o Govemo e para a iniciativa privada,
continua socializando os jovens na prática democrática
e contém também áreas acadêmicas de alto nível. A
Matemática, por exemplo, é considerada urna das melhores do mundo e temos grupos de pesquisa e pesquisadores de diferentes áreas disciplinares que também se destacam no contexto internacional. Isso tem
de ser reconhecido para tornarmos o cuidado de preservar esses valores e fazer avançar o que as universidades têm de positivo e de bom.
A SBPC já deixou público que apóia reformas
amplas e globais como, por exemplo, a autonomia
univer;:;itária, desde que garantidos 75% dos recursos para financiamento das universidades públicas,
desde que criado um fundo de aposentadoria.
Também é preciso deixar claro que a SBPC
não concorda com medidas particularizadoras nem
do lado da sociedade civil, da comunidade científica
universitária, nem do lado do Governo. Por isso, a
SBPC também se manifestou explicitamente contra
a proposta recente das bolsas de estímulo aos professores de graduação, porque essa promoção aparece como medida tópica e não resolve as questões
estruturais e globais que a universidade requer no
momento. (Palmas.)
A SBPC tem promovido debates em fóruns de
discussão; é uma entidade complexa, tem dentro
dela todas as cores e opiniões, enfim, sua diretoria
está aberta a produzir e a promover maiores debates, com a intenção de colaborar para a solução dos
impasses atuais, o que só poderá ser obtido através
do diálogo e da disposição para a compreensão da
complexidade do problema em urna visão macrossocial. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) - Concedo a palavra à nobre ProP. Milca S.

Quinta-feira 7 11547

Pereira, Reitora da Universidade Federal de Goiás.
S. S!I dispõe de sete minutos.
A SRA. MILCA S. PEREIRA - Bom-dia. Além
das questões apresentadas com relação às universidades federais brasileiras e às demais instituições
de ensino superior do Brasil, destaco as que considero básicas.
Sinto profundas dificuldades no papel que venho desempenhando como administradora em uma
importante instituição de ensino superior no meu Estado frente aos seus problemas, principalmente os
da área de recursos humanos.
Em primeiro lugar, aponto a questão salarial. O
trabalhador necessita de urna motivação especial
para desenvolver o seu trabalho. Hoje, às vésperas
do século XXI, infelizmente, motivação é a sua própria sobrevivência. Os trabalhadores das universidades estão tendo dificuldades em manter satisfatório
o seu padrão de vida, com a remuneração que estão recebendo.
Então, como gestora, não representando o sindicato, mas a administração, fica bastante complicado o
clesenvoMmento das atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão sem essa importante motivação para o trabalhador, tanto do quadro técnico
administrativo quanto do quadro de docentes.
Os Srs. Deputados devem ter profundo conhecimento a respeito da carreira dos trabalhadores das
universidades públicas. Hoje temos um salário inicial
incompatível com a verdadeira função dos trabalhadores das instituições de ensino superior.
Há um segundo aspecto, ainda dentro dos recursos humanos, que desejo destacar aqui: as instituições federais de ensino superior não têm recebido
reposição para seu quadro de trabalhadores. E a ausência dessa reposição tão necessária - para preencher vagas provenientes das aposentadorias, das
exonerações, das demissões _ tem prejudicado de
forma assustadora o desempenho das instituições,
em especial o quadro de docentes.
Hoje, apontamos a figura do professor substituto, que tem um contrato temporário de doze meses~
Esse período viabiliza sua adaptação dentro da instituição, mas, de acordo com a lei vigente, a recondução não é possível, além de termos impedimento de
contratação no quadro de servidores técnico-administrativos.
Recursos humanos. É um fator muito importante, tanto no que diz respeito·ao seu salário quanto à
falta de reposição no quadro.
Outro aspecto, muito importante, que gostaria
de destacar para os colegas das universidades, em
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especial para os representantes de todo o Brasil, é a
questão do financiamento.
As universidades públicas, as instituições federais de ensino superior respondem por aproximadamente 85,90% da geração do conhecimento neste
País. E o financiamento destinado às universidades,
às instituições de ensino superior, infelizmente não
está condizente com suas verdadeiras neCé5sidades. O prejuízo que a sociedade, na sua inteireza,
tem com esse aspecto é de não ter respondido às
suas necessidades do ponto de vista tecnológico,
científico, cultural, e assim por diante.
Então, Srs. Deputados, representando a Universidade no Estado de Goiás na parte administrativa, gostaria de destacar esses dois pontos, além de
me apropriar de tudo o que já foi exposto no sentido
das universidades funcionarem a contento.
Agradeço ao Sr. Presidente o espaço e acredito que uma força coletiva, no sentido de tomarmos
as instituições viáveis, é papel do cidadão brasileiro.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) - Concedo a palavra à Pro". Maria Cristina
Morais, Presidente do Sindicato Nacional dos 00centes das Instituições de Ensino Superior - ANDES.
A SRA. MARIA CRISTINA MORAIS - Cumpri- .
mento a Mesa condutora dos trabalho, os nobrés.
Parlamentares presentes, os companheiros e as
companheiras que representam as diversas entidades no campo da educação, da ciência".e da tecnolo.
gia.
É importante, primeiramente, registrar quees-'
tamos trabalhando aqui uma questão da maior relevância para o País, na busca da construção da sua
soberania nacional. Estamos tratando de
dos
maiores sistemas de ensino superior público no
mundo, constituído por 52 instituições federais de
ensino superior, que no seu interior possui também
um dos maiores e mais importantes sistemas de
pós-graduação, o que significa um patrimônio inesti~
mável para a sociedade brasileira.
Neste momento, a crise da universidade pública brasileira centraliza-se nas 52 instituições federais de ensino superior.
O movimento grevista dos professores, deflagrado em 31 de março, e o dos técnicos administrativos, em 14 de abril, está desnudando para a população brasileira as reais condições desse sistema e
apontando os responsáveis nessa questão.
Em nome da Andes e do Comando Nacional
de Greve afirmamos que se trata de uma política

um
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deste Governo e não, como muitos acham, de uma
política, ~ ,abandono. Na verdade, não se pode desvineular isso da política de desmonte do Sistema
Nacional, de Ciência e Tecnologia, uma vez que,
conforme dito aqui, esse sistema, junto com as instituições estaduais de ensino superior, detém em torno de 90% da produção de ciência deste País.
Podemos citar alguns elementos que traduzem
essa crise. Se entendermos como uma política de
desmonte das universidades públicas brasileiras,
são estes os instrumentos que estão contribuindo
para que isso ocorra: corte no orçamento - a cada
ano convivemos com o drama das inúmeras universidades atrás de dinheiro para pagar água, energia,
telefone; corte nos recursos das bolsas de estudos
de pesquisa, comprometendo a manutenção de inúmeros programas de pós-graduação e de pesquisa;
falta de qualquer ajuste salarial por mais de três
anos, o que, junto com o medo da perda de direitos
conquistados, contribuiu de modo decisivo para o
êxodo de docentes altamente qualificados para as
instituições particúlares de ensino superior, constituindo-se, indiretamente, em dinheiro público investido no setor privado.
A não-reposição de vagas existentes no quadro ,docente gira em tomo deB mil. No quadro técnico-administrativo há mais de 17 mil vagas. Isso também vem representando um drama para as universidadas. Mas não 'é' só isso:' mesmo quando ocorre
concurso público, as vagas não são repostas, urna
vez que o salário não mais atrai a população apta
para esses concursos.
Ameaça da autonomia universitária. No momento está trámitando a PEC W' 370 que trata da
aUtonOmia uniVersitária.. Em última instância tem
como objetivo recriar a autonomia universitária para
adequar' a universidade pública brasileira a um novo
papel; não um papel essencialmente de serviço à
soberania nacional, de construção de um parque
científico, mas,de transformá-Ia em formação de pro~
fissionais, a fim de viabilizar a inserção do Brasil no
jJrocesso de globalização das ~nomias.
A Última medida,' o' Programa de Incentivo à
Docência, o chamado PIO, inclusive foi o. estopim.
aliado à questão salarial da deflagração da greve.
O Sr. Ministro Paulo Renato, neste momento,
inclusive para descaracterizar a sua responsabilidade com a questão salarial dos docentes e, técnicos
administrativos, diz para a opinião pública que a solução do problema salarial se dará necessariamente
com a aprovação de uma proposta de autonomia
que vai contra os interesses da população brasileira.
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Não queremos uma universidade voltada prioritariamente para o mercado de trabalho, com uma concepção mercadológica. Queremos, sim, uma universidade voltada para as demandas sociais da papulação brasileira.
.
Por último, queremos aqui denunciar a última
postura do Ministro Paulo Renato de Sousa em relação ao movimento grevista da Andes e da Fasubra.
Ontem, S. EX- enviou ofício circular aos dirigentes
das 52 instituições federais de ensino superior, solicitando que o corte de ponto seja efetuado. Queremos deixar claro que, se o nosso sindicato e o movimento grevista não estão negociando com este Govemo, não é por falta de vontade: é pela intransigência do MEC, que se nega a receber o movimento e
instalar uma mesa de negociação, com condições
de definir uma pauta de 'reivindicações. Queremos
dizer ao Sr. Ministro que esse não é o método mais
democrático de negociar, principalmente no caso de
uma pessoa que foi, reitor e presidente de uma associação docente. Queremos, sim, um novo diálogo.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) - Concedo a palavra ao Prof. José Ivonildo
Rego, Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
- ANDIFES. S. Sa. dispõe de sete minutos.
O SR. JOSÉ IVONILDO REGO _ Sr. Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, Srs. Parlamentares, membros da comunidade científica, colegas diri- .
gentes das instituições federais de ensino superior,
professores, estudantes, servidores das instituições
federais de ensino superior, antes de mais nada,
gostaria de parabenizar a Câmara dos Deputados
pela preocupação em discutir a crise que
universidades federais estão vivenciando. É um màmérito
significativo para as instituições, e é nessa perspeCtiva que vemos a preocupação do Congresso Nacional. Estamos inclusive imbuídos na construção de
uma frente parlamentar em defesa das instituições
federais de ensino superior que, sem dúvida alguma,
toma-se mais um espaço, que se somará inclusive à
própria Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia,
defesa maior do nosso patrimônio cultural, científico e tecnológico.
As instituições federais de ensino superior, todos concordam, têm um papel estratégico importante para todo o desenvolvimento do País, uma vez
que estão presentes em todos os Estados, exceto
Tocantins, e atingem todas as áreas do conhecimento. Isso nos diferencia, inclusive, das demais instituições universitárias brasileiras. Além disso, elas têm

as
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uma distribuição por todas as regiões, são responsáveis pela formação e qualificação de docentes para
os ensinos fundamental, médio e superior e têm tido
uma presença marcante no acompanhamento e na
avaliação de políticas públicas regionais e nacionais
e nos programas e atividades junto a comunidades
carentes, organizações sociais e sindicatos, bem
como urna integração com o setor produtivo. Essas
instituições têm sido fundamentais para o avanço da
pesquisa científica e para o próprio avanço tecnológico do País. Elas têm todo um significado, constituindo-se verdadeiras agências de desenvolvimento
regional.
Neste momento, o grande desafio é, sem dúvida nenhuma, o de buscarmos os caminhos para a
sobrevivência dessas instituições e seu melhor desempenho no cumprimento do papel social para com
seus Estados e o País. Neste sentido, as instituições
universitárias de ensino superior estão passando por
inúmeras dificuldades, sendo que a greve é um termômetro claro de uma delas: a questão salarial. Entendemos inclusive que esta questão foge do âmbito
sindical e passa a ser uma questão institucional, na
medida em que afeta enormemente o próprio futuro
dessas instituições. Por um lado, estamos perdendo
grande número de professores e servidores técnicoadministrativos e, por outro, temos tido enormes dificuldades em selecionar novos profissionais para essas instituições, comprometendo seu próprio futuro.
Além da profunda defasagem salarial, temos
insuficiência orçamentária para recursos de custeio
e capital, além da própria dificuldade de reposição
dos quadros docentes e técnicos administrativos. O
quê' estamos tentando é sensibilizar' a sociedade, o
Congresso Nacional e o Executivo, tendo em vista o
papel 'estratégico que têm essas instituições, para a
necessidade urgente de se resolver o impasse da
questão salarial, a fim de que possamos trabalhar
com mais calma e eficácia as grandes questões da
universidade, incluídos aí a autonomia, o financiamento, a presença das universidades na solução
das desigualdades regionais e a ampliação da oferta
de vagas por parte das instituições federais de ensino superior. Nós queremos construir, sem dúvida alguma, uma agenda com o Congresso Nacional e ,
com a própria sociedade na perspectiva de que essas instituições possam desempenhar o seu papel.
O que precisamos entender é que há todo um
esforço dessas instituições em termos de garantir o
crescimento da sua prestação de serviço, em que
pese a diminuição do seu quadro docente e do seu
quadro de servidores técnico-administrativos. Para
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que tenhamos uma idéia, no período de 1990 a 1996
- portanto excluindo as estatísticas de 1997 a 1998
- tivemos um aumento de 420k nas vagas de vestibular; tivemos um aumento em tomo de SOOk no
nosso universo de alunos de pós-graduação, e houve uma ampliação de mais de 200% nas dissertações de mestrado e doutorado. Isso mostra claramente
que, apesar de todo o quadro de deficiência, de dificuldades e de falta de suporte, de condições de funcionamento dessas instituições, elas têm feito um
esforço significativo no sentido de aumentar os seus
serviços para a sociedade, e é esse patrimônio que
estamos buscan10 defender. Sem dúvida alguma, é
o patrimônio mais importante de que a nossa saciedade dispõe, uma vez que são instituições presentes
em todos os Estados, tendo um papel fundamental
no cumprimento do equilíbrio federativo do nosso
País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado severino
Cavalcanti) - Concedo a palavra ao Prol. Juarez de
Oliveira de Castro, Coordenador dos Hospitais Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES. S. S· dispõe de sete minutos.
O SR. JUAREZ DE OLIVEIRA DE CASTRO _
Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado severino Cavalcanti, que preside esta Comissão Geral, os demais
membros da Mesa, as Sras. e os Srs. Deputados,
colegas professores e funcionários. O momento que
vivemos é muito crítico. Estamos às vésperas de enfrentar o próximo milênio, mas as instituições que
nos preparam para vivê-lo estão sendo sucateadas
e não nos darão condições para isso.
Estamos vivendo. uma falta de investimentos
de pessoal e manutenção tanto das IFES quanto de
todos os hospitais universitários do País.
Essas instituições, depositárias do saber, que
desenvolvem novas tecnologias e formas de recursos humanos necessários para enfrentar esses desafios da humanidade, estão muito sucateadas. Pergunto: como enfrentaremos nossos filhos e as novas
gerações se formos cúmplices do desmantelamento,
da desfiguração dessas instituições?
Discordo do Sr. Ministro Bresser Pereira, que nos
diz que saúde e educação não fazem parte da segurança nacional. A partir do ensino de qualidade, com o desenvoIvimento de tecnologias e com assistência adequada, teremos condições de enfrentar nosso futuro.
Falando particularmente dos hospitais universitários, o MEC tem hoje uma noção clara e precisa
da situação dos mesmos, das necessidades pes-
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soais e de investimentos. É tempo de agir antes que
essas instituições fechem suas portas.
A UFMG, por exemplo, tem 43% da sua receita
comprometida com pessoal terceirizado. As pessoas
estão saindo, deixando a instituição, enquanto as
vagas não estão sendo repostas. Uma das razões
principais de saída é a defasagem salarial. Não somos competitivos no mercado. Há hospitais que estão gastando 78% da sua receita com material e medicamento. Como esses hospitais poderão enfrentar
o futuro se quase nada está sendo destinado a pessOai?
se o MEC tem uma noção clara e precisa de
como manter os hospitais universitários, que perderam mais de 15 mil funcionários nos últimos anos,
por que não repor esses funcionários de uma forma
adequada e rápida?
Não adianta fazer uma política de investimento
para as IFES da ordem de 300 milhões de dólares,
se não houver pessoal necessário, adequado e competente para poder gerir essas instituições.
Cito ainda o nosso hospital: existe uma lista de
trezentos medicamentos faltosos para poder triar intemações; o próprio Ministério da saúde não está
pagando em dia o seu compromisso de 25%; a tabela do SUS é defasada; e ouço o Sr. Ministro José
serra dizer que a CPMF, que foi batalhada pelo Sr.
Ministro Adib Jatene, não é para a saúde, mas para
a Previdência.
Será que estamos vivendo o ano de 1984 de
George Orwell, em que a história é reconstruída, ou
seja, cada dia temos uma nova verdade? Há hospitais em cujas CTI das unidades de neonatologia tem
mofo, ou seja, os prédios estão em péssimo estado.
Quando o MEC, que fez reuniões :-egionais e sabe
das condições desses hospitais, vai tomar providências necessárias e rápidas?
Recorro a esta Casa para que pressionemos a
Presidência e o Executivo, a fim de que medidas necessárias, rápidas e urgentes sejam tomadas, de
maneira que os hospitais não sejam sucateados, fechados e privatizados e, com isso, a saúde do nosso
País não seja reduzida à miséria maior ainda do que
a de hoje. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Cavalcanti) - Concedo a palavra ao Prol. Lauro Mohry,
Reitor da Universidade de Brasília - UnB.
O SR. LAURO MOHRY - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, membros da Mesa; senhoras e
senhor~ ouvintes, para nós é uma obrigação responder ·presente· neste momento em que a comunidade discute os problemas da universidade pública.
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Temos uma vida ligada à universidade pública gratuita e de qualidade, como sempre dissemos, que já
dura mais de 30 anos, em defesa desta instituição.
Não se trata de um simples slogan, mas realmente
de um ideal que cultivamos há muito tempo e que
trabalhamos para sua realização e concretização.
Vivemos um momento difícil, como todos sabemos, que exige das autoridades do País um tratamento .muito especial, muito cuidadoso, para que
não se deixe perder todo o esforço que se desenvolveu ao longo de muitos anos. Infelizmente, a cultura
brasileira não procura apoiar continuamente e com
muita eficácia as iniciativas na área. educacional e
universitária. Basta dizer que a primeira universidade do País somente foi criada em 1920.
A primeira iniciativa real, de 1592, foi frustrada,
e por quatrocentos anos ficamos sem um apoio para
que se criasse uma instituição pública, uma universidade pública. Desde 1920, temos uma história cheia
de autos e baixos, cheia de iniciativas espasmódicas
de apoio. Houve alguns momentos de apoio que viabilizaram uma instituição mais forte. Mas, logo em
seguida, por uma grande ironia, justamente no momento em que a universidade estava começando a
decolar, veio a abertura democrática. Essa fase culminou com a situação em que a univen;idade está
sendo pesadamente questionada pela sociedade e
muito mais exigida pelo próprio desenvolvimento histórico.
Há dificuldades, como sabemos, de relacionamento das universidades com o Governo. Estamos
vivendo um terrível impasse, que realmente põe em
risco toda a iniciativa e que tomou a universidade
quase inviável para sustentar o seu pessoal, tanto
de apoio como os docentes especializados. Trata-se
dos níveis salariais.
Não há dúvida de que o nível salarial atual nas
universidades está fora de mercado. Praticamente,
não temos condições de sustentar pessoal de qualidade nas universidades.
A degeneração quanto a isso é crescente e
evidente, o que faz com que nos reunamos, procurando lutar para salvar esse patrimônio público e
dando o máximo de esforço para que a universidade.
pública seja realmente fortalecida.
Todas as pesquisas, todos os resultados desenvolvidos, tanto pelo Governo quanto por setores
dive!"Sos da sociedade, mostram claramente que a
universidade pública ainda é o que temos de melhor
em matéria de ensino superior no País. Ora, se é o
que temos de melhor e mais importante, no mornento, para enfrentar um futuro bastante adverso, inclu-
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sive agora com o processo acelerado da globalização, isso se torna uma razão ainda mais forte para
que o Poder Público e a sociedade fortaleçam e salvem a sua universidade.
O que há de mais importante na universidade
é justamente o seu pessoal, seus doutores e especialistas. Uma instituição se faz com pessoas de
qualidade. Não podemos perder essas pessoas
em função de uma política salarial equivocada.
(Palmas.)
Esta é uma obrigação nossa. Estaremos lutando por isso, para salvar essa instituição pública.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino
Cavalcanti) - Concedo a palavra ao Prof. Cristóvão
Diniz, Reitor da Universidade Federal do Pará UFP.
O SR. CRISTÓVÃO DINIZ - Agradeço à Comissão o privilégio de falar a tão ilustre audiência.
Há, hoje, um panorama repleto de desafios
para as universidades em escala p1ane~ária. A explosão populacional, de um lado, e a evolução do conhecimento técnico-científico como necessidade imperiosa para a soberania, de outro, implicaram o aumento maciço da demanda de vagas no ensino superior. A substituição do Estado como o grande empregador pela iniciativa privada trouxe a reboque o
desinteresse do controle e da responsabilidade estatais sobre as universidades, transferindo para o mercado a grande força de pressão sobre a natureza do
produto que as universidades oferecem.
O Governo trabalha, pois, para remover progressivamente o subsídio do ensino do 32 Grau, argüindo ineficiência das universidades, de um lado,
ou ainda que a sua gratuidade não consegue distribuir oportunidades~mantendo 60% das vagas paras
as classes A e B, economicamente privilegiadas, à
semelhança do que acontece nos países que mantêm o ensino gratuito.
Se esse argumento que o Governo usa pode
ser aplicado aos países do Primeiro Mundo, não é
absolutamente verdadeiro para as regiões Norte e
Nordeste, onde 60% dos alunos pertencem às classes C, D e E. E isso é muito mais grave no interior
do Estado. Devo confessar que no fundo o que há,
como de hábito, é um novo enfrentamento das universidades. Elas vivem um momento de reformulações internas sob enonne pressão externa, o que é
uma constante em sua história recente ou passada.
Se retrocedermos rapidamente no tempo para olharmos a universidade como instituição, será possível
facilmente constatar que os atores - docentes, dis-
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centes, técnicos e mesmo os prédios - continuam
no mesmo lugar, a fazerem as mesmas coisas, a
testemunharem a sua enorme importância e capacidade institucional de resistir à adversidade sob as
mais diversas formas de govemo. Creio que isso se
deve à natureza não hierarquizada da instituição universitária, e esse é um patrimônio a ser defendido a
qualquer custo.
Há, no momento, uma crise na universidade
brasileira, e não é, definitivamente, com a suspensão do diálogo e com ameaças de punições que se
conseguitá a paZ necessária para a reformulação.
(Palmas.)
Estudos recentes do sistema de pás-graduação brasileiro revelam que, sem um elemento de
planejamento, ele promoveu a concentração da produção de conhecimento de forma extremamente assimétrica neste País, e isso implicou o desenvolvimento assimétrico e a cidadania negada aos grandes bolsões de miséria deste País.
É preciso rever o planejamento das universidades para que seja espraiada pelo território nacional
a simetria cidadã mínima do ser, e não a assimetria
cruel do ter.
De qualquer modo, a Universidade Amazônica, ainda um bebê acadêmico quando comparada
com as luzes européias, não pode deixar de exercer
seu papel na discussão dos destinos dela própria e
do País como um todo.
As universidades são, portanto, instituições em
permanente transformação em face da evolução da
sociedade em que se inserem, apesar de muitas vezes acusadas de imobilismo. Não é diferente desta
vez. Apesar de terem sabido adaptar-se através dos
séculos, é freqüente falar-se de uma crise nas universidades. Nas últimas décadas, surgiram novas
tensões: por um lado, a massificação do ensino superior e, por outro, mais rnodernamente, um conflito
cultural sutil, envolvendo os longos horizontes temporais da tradição universitária: a cultura do microssegundo, essa busca frenética dos resultados de
curto prazo que nos invadiu na última década.
É preciso rever as universidades sob a luz da
revolução tecnológica do século XXI. Para isso, repito, é importante que o Parlamento seja intermediário
nesta crise e dê às universidades o tempo de que
precisam para construírem um sistema federal de
ensino superior que corrija as assimetrias do desenvolvimento neste País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Cavalcanti) - Concedo a palavra à Profll Lea Oliveira de
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Souza, Coordenadora-Geral da Federação das Associaçães dos Servidores das Universidades Brasileiras - FASUBRA. S. S· dispõe de sete minutos.
A SRA. LEA OUVEIRA DE SOUZA - Sr. Presidente, antes de mais nada, gostaria de fazer uma
correção: não sou professora; sou técnica administrativa, trabalhadora da universidade. (Palmas.)
Srs. Parlamentares, companheiros e campanheiras, a crise da universidade pública atinge um
patamar insuportável. A miserabilidade dos trabalhadores da universidade pública supera o limite do suportável. Há mais de quatro anos sem reajuste, a
comunidade universitária - técnicos administrativos,
docentes, estudantes - parou em defesa desse patrimônio público, que é a universidade.
A nossa greve, hoje, para além das questões
corporativas, tem um compromisso muito mais ampio: defender o projeto de universidade cidadã para
os trabalhadores, o qual procura resgatar o verdadeiro papel "da universidade, a sua vocação social. A
nossa greve já é vitoriosa, tendo em vista que, pela
primeira vez, esta Casa transformou esta sessão em
Comissão Geral para debater a crise da universidade brasileira. A nossa greve tem um objetivo estratégico, que é a busca de aliados na defesa da universidade.
Este Congresso, quando pára os seus trabalhos para discutir a crise da universidade, demonstra
que está preocupado com a questão. Precisamos,
agora, além de lutar por reajuste salarial, fazer com
que este Congresso tenha uma ação política séria,
retirando a PEC nº 370, ora em tramitação nesta
Casa. (Palmas.)
Não queremos apenas reajuste; queremos
também construir um modelo de universidade comprometido com o receituário contido no modelo
constante da PEC n° 370.
A universidade pede socorro. E para mantê-Ia
viva precisamos do apoio fundamental desta Casa,
que tem um comprometimento sério com a defesa
desse patrimônio. Não podemos mais admitir que
ações do Governo e projetos de lei, como o contido
no Capítulo L1V da LDB, que fala claramente sobre a
possibilidade' de construção de planos de carreira
por universidade, quebrem a estrutura central do sistema federal de ensino superior.
Hoje, a universidade submete-se a interesses
mercadológicos, vive uma realidade de cobrança de
taxas. Os estudantes também estão na luta. E conclamamos os companheiros da União Nacional dos
Estudantes a também deflagrarem a greve, como fizeram os estudantes dos setores federais. (Palmas.)
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Conclamamos ainda os companheiros docentes
para, juntos, fazermos um comando unificado, a fim
de que possamos fazer com que a greve do setor de
educação - estão também em greve os companheiros das escolas técnicas e agrotécnicas - resulte em
um projeto alternativo para a sociedade.
A nossa greve, companheiros, tem ainda
como elemento central a defesa do Plano Nacional
de Educação, ora em tramitação nesta Casa. Esperamos que o Congresso diga ·não· ao Plano Nacional de Educação apresentado pelo Governo e aprove o projeto oriundo da sociedade e que foi construído em seus fóruns democráticos. (Palmas.)
Finalmente, gostaria de dizer que ainda acreditamos nesta Casa, pois sabemos que há aqui Parlamentares comprometidos com a universidade pública e com a construção de um projeto alternativo de
sociedade verdadeiramente socialista. Sabemos
também que nesta Casa há Parlamentares comprometidos com a derrota de FHC nas eleições de outubro. (Palmas.)
Companheiros, continuamos na luta em defesa
da univer.;idade e rumo a uma sociedade verdadeiramente socialista. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino
Cavalcanti) - Concedo a palavra ao Prof. José Weber
Freire Macedo, Reitor da Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES.
O SR. JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, demais presentes, na
condição de Reitor de uma universidade federal,
devo dizer que nenhuma greve é bem-vinda. Ninguém gosta de fazer greve, nem aluno, nem pai de
aluno, nem professor; ninguém gostaria de estar em
greve hoje.
Escrevi um artigo, em Vitória, Espírito Santo,
afirmando - e espero que os senhores possam
concordar comigo pelo menos em parte - que
essa greve não ocorre necessariamente por motivos ideológicos; é uma greve causada pelo cansaço. É uma greve de protesto, nascida da indignação de setores que nunca pensaram em estar em
greve um dia. E prossegui dizendo que essa indig. nação cresceu nestes três anos e meio devido à
falta de atenção para com as universidades federais. (Palmas.)
Trata-se de uma greve diferente: é suprapartidária. Atingiu o âmago da universidade. A universidade cansou-se, está prostrada, diante da falta de
apoio a todos os seus setores. E é a primeira vez
que vejo a universidade protestar por cansaço, por
puro cansaço.

Quinta-feira 7 11553

Não é, portanto, uma greve qualquer. Enganam-se aqueles que pensam que ela é meramente
política. Não é! É muito mais do que isso. É uma
greve em defesa da universidade pública, atinge todos os seus setores e tem de ser resolvida em sua
defesa.
Não represento os Reitores nem posso falar
em nome deles, mas tenho absoluta certeza de que
todos concordam quando digo que essa greve tem
de ser resolvida para que a universidade pública não
morra. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino
Cavalcanti) - Concedo a palavra ao Dr. Alberto
Ferreira do Nascimento Júnior, Coordenador da
Comissão Executiva do Sindicato Nacional dos
Servidores da Educação Federal de 12 e 22 Graus e
32 Grau da Educação Tecnológica - SINASEFE.
O SR. ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros professores, companheiros técnicos administrativos e todos os que aqui estão em defesa da
universidade e da educação neste País; começo
ressalvando que a importância da universidade pública é um forte elemento de fonnação de cidadania
e qualidade de produção científica. A universidade,
portanto, não pode ser tratada com descaso, como
vem fazendo o Governo.
A crise da universidade está exposta na greve
dos professores, aqui representados pela Andes e
pelo Sindicato Nacional, e dos seus técnicos administrativos, aqui representados pela Fasubra Essá
greve estende-se ainda às escolas técnicas, agrotécnicas, aos Cefet e ao Colégio Pedro 11. representados aqui pelo .Sinasefe.
São inúmeros os problemas que atingem a universidade atualmente: falta de verba, sucatearnento
dos laboratórios, excessivo número de professores
substitutos - que não têm sequer oportunidade de
se integrarem efetivamente à vida da universidade,
porque quando isso começa a acontecer seus contratos são suspensos -, baixo índice salarial e falta
de compromisso efetivo do Governo, que ameaça,
inclusive, tirar da universidade sua autonomia Tais
problemas, é bom que se diga, estendem-se também às outras escolas da rede de educação federal,
às escolas técnicas, agrotécnicas, ao Colégio Pedro
11 e aos Cefet.
Temos certeza, entretanto, de que há a possibilidade de começar a resolver-se a crise das universidades e da educação neste País. Pode estar nas
mãos do Ministério da Educação a solução dessa
crise, desde que esse órgão comece a atender de
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imediato as reivindicações feitas pela Andes, pela
Fasubra e pelo Sinasefe, e agora também pelos estudantes das universidades federais, que entram em
greve.
Está nas mãos do Ministério da Educação, repito, a solução. Representando aqui os técnicos e
professores da rede tecnológica, solicitamos desta
Casa que interceda junto ao MEC, a fim de que o
Ministério, de imediato, abra efetivas negocia~
para solucionar o impasse. Sabemos nós que não
há grande disposição por parte das pessoas que até
agora se dispuseram a servir de interlocutores; é 08cessário que esta Casa interceda para que efetivamente a negociação venha a acontecer.
Outro caminho para resolver a crise da universidade seria o Governo colocar em sua pauta de discussão o PNE construído pela sociedade brasileira
no 11 Coned, realizado em Minas Gerais no ano passado. O Plano Nacional de Educação trata com clareza e muita eficiência os problemas da universidade e da educação de modo geral.
Quero ressaltar que todos os problemas que
atingem a universidade hoje afetam tam!Jém a rede
federal de educação tecnológica. E nós, como representantes do Sinasefe, estamos buscando soluções.
Acreditamos que a partir desta sessão especial, que
trará maior notoriedade às nossas reivindicações, a
crise da universidade poderá ser resolvida. (PaImas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) - Concedo a palavra à ProP Vrana Panizi,
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul- UFRGS.
A SRA. VRANA PANIZI - Sr. Deputado Federal
Severino Cavalcanti, que preside os trabalhos, Srs.
Parlamentares, Srs. Professores, Srs. Técnico~
Administrativos, Srs. Estudantes, senhores e senhoras,
gostaria de olhar para as universidades com olhar de
quem acredita no sistema federal de ensino superior.
Este é composto por 52 instituições, que representam
os Estados da Nação brasileira, com exceção de um
só Estado onde não há universidade pública federal. Representam um importante sistema que ao
longo de muitos anos - e algumas das universidades ao longo dos cem anos - vêm prestando enor.mes serviços ao desenvolvimento deste País.
De modo que só neste final de séct.:lo todos
têm a certeza absoluta de que o mais importante
para qualquer projeto de Nação se faz e se dá através dos recursos humanos altamente qualificados e
da produção de um conhecimento que nos leve ao
efetivo desenvolvimento. Esse é o produto que as 52
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instituições, ao longo de todos esses anos, vêm
construindo e disponibilizando à sociedade.
Se olharmos as grandes lideranças políticas,
econômicas e sociais do mundo do trabalho, constataremos que vieram das universidades públicas.
(Palmas.)
Infelizmente neste País há ainda um percentual
muito pequeno de brasileiros com possibilidade de
freqüentar as universidades. Sabemos também da
importância das universidades no sentido de ampliar
o desenvolvimento científico e tecnológico para que
possamos buscar o crescimento autônomo e soberano.
Nesse sentido, as universidades não têm fugido ao seu papel e formam não só profissionais altamente qualificados, mas formam - e aí o grande diferencial - profissionais que são também cidadãos.
Uma instituição de ensino público, de ensino superior, acima de tudo, é uma instituição educacional.
Ela associa o desenvolvimento científico e tecnoIógico. Portanto, há qualificação científica, sim, mas
também ao rigor científico associa o rigor da cidadania, porque ela é capaz de associar ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma responde à sociedade
através do que produz, as grandes demandas, no
curto, médio e longo prazo.
Por isso temos uma enorme responsabilidade
na formação das atividades de ensino de graduação
e pós-graduação. Constituímos os maiores centros
nessas áreas. Somos grandes centros de pesquisas,
responsáveis por quase 70% das pesquisas desenvolvidas pelas instituições públicas, cujos institutos
são responsáveis por 90% do conhecimento produzido neste País. Respondemos também de forma
imediata, através das. atividades de extensão, a todas as demandas da sociedade mediante programas de educação continuada, de desenvolvimento
social e de programas voltad'>S ao progresso da capacidade cultural critica e do desenvolvimento da
cultura brasileira.
Temos certeza absoluta, meus caros, e é isto
que nos preocupa, de que essas instituições correm
um risco muito grande. Além de perderem seus recursos financeiros, estão perdendo seu mais importante patrimônio: recursos humanos, professores e
técnicos administrativos. (Palmas.) Perdemos essas
pessoas por pelo menos cinco razões: primeira, porque há pessoas com tempo para se aposentar que
gostariam de ficar na universidade, mas que, com
medo da não-garantia de seus direitos, optam pela
saída; segunda, há os que antecipam suas aposentadorias; terceira, e mais grave de todas, relaciona-
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se com a quantidade de pedidos de exoneração de
professores e técnicos administrativos.
Quando realizamos - quarto aspecto- concursos, temos dificuldades de repor as vagas, porque
as pessoas não comparecem às provas; quando
comparecem, não assumem o cargo única e exclusivamente pelas questões salariais. Perdemos profissionais também porque querem diminuição da sua
carga horária.
Se hoje trazemos à sociedade brasileira, através da sua Casa de representações, esse diálogo, é
porque e~tamos preocupados com a universidade,
acima de tudo a universidade do futuro. Queremos
uma universidade para o futuro sempre pautada,
cada v~z mais, por maior qualidade, uma universidade pública gratuita, sempre gratuita. Só assim estaremos dando condições para, em conjunto com a
Nação brasileira, construir esse projeto de desenvolvimento para todos!
Isso faz com que estejamos hoje em uníssono
com a sociedade, lutando e trabalhando para que
essa universidade permaneça, na certeza de que
não há investimento mais importante do que a educação.
Muito obrigada. (Palmas prolongadas.)
O Sr. Severino Cavalcanti, 2I! Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que

é ocupada pelo Sr. Paulo Paim, 3I! Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Passamos a palavra, neste momento, ao ex-Deputado
Manoel Domingos Neto, Professor da Universidade
Federal do Ceará - UFC. Posteriormente a Mesa
chamará ainda o Presidente da UNE, o companheiro
Ricardo Cappelli.
O SR. MANOEL DOMINGOS NETO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, magníficos reitores, colegas e companheiros de luta em defesa da universidade, quero pedir atenção especial aos Srs. Parlamentares para um documento que reputo da maior
significação, acerca da crise do ensino superior.
O documento é datado de ontem. Trata-se de
um ofício assinado pelo Secretário particular do Ministro, Sr. Raul Cristiano Sanchez.
Peço a particular atenção dos Srs. Parlamentares porque me parece que esse trecho é revelador
do impasse em que nos encontramos. Trata-se de
uma resposta a ofício da Professora Cristina, Presidente da Andes, lavrada nos seguintes termos:
Cumpre-me informar a V. Sll que, de
acordo com a reunião realizada no último
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dia 13 de março, ficou definido que a interlocução desse sindicato com o MEC ficaria a
cargo do Secretário de Educação Superior,
Dr. Abílio Afonso Baeta Neves.
O documento nada teria de exc9pcional se
eventualmente houvesse na demanda assinada pela
ProP Cristina uma questão menor, uma demonstração de corporativismo mesquinho. Tratava-se, porem, simplesmente de uma reivindicação de abertura de negociação para resolver essa crise.
Vale ressaltar que a resposta é assinada por
um secretário particular.
Srs. Parlamentares, assim como V. E~, todo
o Brasil sabe que o Ministro da Educação é uma autoridade limitada nesse caso. Ele depende da área
econômica - essa, sim, dita as regras, o rumo das
coisas.
Trata-se de um assunto para a Presidência da
República, porque o que está parado é a produção
científica do País, e isso já foi evidenciado com números nesta reunião. (Palmas.) Respondemos nós,
as universidades federais, pelo grosso da produção
do saber deste País. Então, senhores, trata-se conseqüentemente de uma questão de soberania nacional, de defesa da sociedade. Não se trata de uma
questão menor, de uma mera reivindicação salarial.
Por acaso um mês de greve não causa muito
mais do que prejuízos financeiros ou do que perda
de semestre para centenas de milhares de alunos, e
outras atribulações para milhares de famílias?
Muito mais do que isso é o que está em jogo
nessa crise, Srs. Parlamentares. É muito mais. Costuma-se dizer que no mundo de hoje o Estado-Nação já não seria mais defendido por armas, dado
que entramos em uma era de paz, de entendimento,
de mercados comuns. A Nação e o Estado seriam
defendidos por quem, então? Diz-se que seriam defendidos pela competitividade. Ora, que país terá
competitividade paralisando a produção do saber?
Trata-se, portanto, de uma crise, de um problema da mais grave relevância. É questão para a Presidência da República. (Palmas.) É questão para o
conjunto da sociedade brasileira. É questão para
esta Casa. É questão para o Congresso Nacional.
(Palmas.)
Outro documento extremamente significativo

é aquele datado de 4 de maio. Esse documento é
humilhante, porque se trata de um ofício circular
do MEC assinado - de novo - por um secretário,
Luciano Patrício, que recomenda aos reitores:
·Cortem o ponto dos professores e dos funcionários·. Isso é o que aconselha um secretário de Mi-
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nistério, que pretende dar ordens desse tipo a um
Reitor! (Palmas.)
Srs. Parlamentares, um secretário de Ministério
pretende tratar o Reitor como um burocrata qualquer, como um homem de terceiro ou quarto escalão
do Estado, a punir seus colegas! Ignora, por acaso,
que os Reitores são eleitos pela comunidade universitária? Ignoram, por acaso, que os Reitores, se devem obediência ao Estado, mais ainda devem à sociedade, mais deveres ainda têm para com a produção do saber?
E onde fica a autonomia da universidade? É
função, é atribuição do Reitor decidir, com a comunidade universitária, como proceder nesses casos, e
não seguir a ordem de um Sr. Luciano Patrício, secretário executivo do MEC. Parece-me, portanto,
que esse documento constitui uma peça demonstrativa da falta de consideração para com a produção
do saber neste País.
Srs. Deputados, colegas, concluo, considerando a necessidade de ampliação da Frente Parlamentar. Dirijo-me, neste momento, em particular aos
Partamentares que sustentam o Governo Fernando
Henrique Cardoso. Srs. Parlamentares governistas,
nós, a universidade pública, precisamos da participação de V. Exaa, precisamos abrir negociações.
Parece-me que a interferência de Parlamentares é
de extrema procedência, da maior relevância nas
atuais circunstâncias.
Nós, professores, não queremos a greve, pois
gostamos de dar aulas e de pesquisar, tanto que
nos submetemos a isso por salários ínfimos. Queremos trabalhar, mas fomos levados a esta situação
pela absoluta falta de responsabilidade, pelo impatriotismo e pela falta de sensibilidade do Govemo Fede-

raI.
Portanto, Srs. Parlamentares, engrossemos a
Frente em defesa da ciência e vamos exigir do Govemo Federal, do Presidente da República, um trato
mais condigno para essa questão. (Palmas prolongaOOs.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Convido a fazer uso da palavra o Presidente da
União Nacional dos Estudantes -.UNE, companheiro
Ricardo Cappelli. (Palmas.)
O SR. RICARDO CAPPEW - Sr. Presidente,
sr&i e Srs. Deputados, professores, estudantes, técnicos administrativos, saúdo a todos, especialmente
a estudantada de Goiás que de lá saiu cedo, encheu
os ônibus e está chegando a esta Casa neste instante para prestigiar esta sessão. (Palmas.)
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Este plenário lotado, nesta quarta-feira, expressa não só a dramaticidade da situação em que
vive a universidade pública no Brasil, mas sobretu-.
do a indignação que toma conta de toda a comunidade universitária em relação a essa polftica educacional que vem sucateando todo o ensino superior público.
Minha indignação aumentou ainda mais depois
de dois fatos ocorridos nos últimos dias: primeiro, a
tentativa do Ministro Paulo Renato de desmarcar, de
ontem para hoje, esta sessão, porque tinha medo de
que a comunidade universitária aqui viesse denunciar o caos que toma conta das universidades. (Palmas.) Cumprimento esta Casa por ter resistido à
pressão do Executivo quando da tentativa de cancelamento desta sessão. Segundo, quando ouvi, hoje
de manhã, na rádio CBN, o Ministro Paulo Renato,
do alto do seu cinismo, afirmar que iria começar a
cortar o ponto dos professores porque isso está na
lei. Só queremos dizer ao Ministro que também está
na lei a garantia do ensino público gratuito e de qualidade que ele está querendo eliminar em nosso
País. (Palmas.)
A situação da universidade pública brasileira
hoje é a mais dramática da História. O atual Governo tenta implementar uma política que nem mesmo
a ditadura militar, do alto do seu autoritarismo, teve
coragem de adotar. O sucateamento da universidade pública manifesta-se de várias formas: no achatamento criminoso dos salários de professores e técnicos administrativos; no corte das bolsas de pesquisa
feito no final do ano passado; no corte das verbas;
no corte da assistência estudantil; no fim dos restaurantes universitários; no fim das bolsas que permitem aos estudantes mais carentes permanecerem
na universidade.
Está em risco não só a universidade pública,
mas o futuro do nosso País.
É bom que se diga que acabar com a universidade pública não é somente acabar com a democratização do ensino superior. Das universidades
públicas saem mais de 90% de tudo aquilo que é
produzido no campo da ciência e tecnologia no
nosso País. Acabar com a universidade pública é
acabar com a possibilidade de desenvolvimento
auto-sustentável, autônomo, e de o País poder olhar
para o terceiro milênio por cima, e não por baixo,
como querem alguns. Acabar com a universidade
pública é acabar com a nossa possibilidade de desenvolvimento e é, na prática, entregar a cada um
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dos 160 milhões de brasileiros um atestado de incompetência.
Isso, custe o que custar, não vamos pennitir no
nosso País.
O que está em jogo hoje é se vamos conseguir
construir uma Nação soberana, livre, que possa detenninar seus rumos com uma universidade que não
só tenha .relação com o mercado, mas, mais do que
isso, possa repensar esse próprio mercado e possa
definir os caminhos da nossa sociedade, ou se vamos ter, como alguns querem, uma universidade escolão de terceiro grau, apêndice do mercado, voltada apenas para o mercado.
A refonna proposta por Fernando Henrique
Cardoso e pelo Ministro Paulo Renato deverá ser
necessariamente apreciada por esta Casa.
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Quero dizer, por fim, que a gravidade dessa situação coloca em risco não só a universidade, mas
a soberania do nosso País. É por isso que proponho, nesta Casa, agora, que se instale na Câmara
dos Deputados uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o que está acontec~nd.o ~a
universidade pública. Temos de chamar aquI, dlanamente, reitores, professores e técnicos administrativos para, durante um longo tempo, esta Casa ser invadida não pelos burocratas do MEC, mas por aqueles que têm compromisso com a universidade pública e com o futuro do nosso País.
Essa iniciativa tem como objetivo a defesa do
País. Trata-se de uma iniciativa que não deve ser da
Esquerda, mas de todos aqueles que defendem a
soberania nacional e querem construir um País livre,
soberano e justo.

Portanto, a denúncia que tem de ser feita aqui
é sobre o Projeto de Emenda Constitucional n!2 370,
que trata da autonomia das universidades. O Governo tem dito, de fonna. cínica, que a saída para a re.solução dos problemas da universidade, inclusive
para o aumento salarial pretendido por professores e
técnicos administrativos, é a aprovação da PEC n!2
370. É bom denunciar isso aqui, porque esta Casa é
que terá a responsabilidade de votar essa proposta,
que vai definir os rumos do ensino superior público
no nosso País.
Pretende-se, por essa PEC, a privatização nua
e crua da Universidade pública. Lá está escrito que
o financiamento da universidade pública, por exempio, só é garantido pelo prazo de dez anos. E es~belece-se, nessa proposta, um teto para financlamento das universidades públicas que a todo dia o
Governo Fernando Henrique Cardoso e a área econômica tentam abaixar, buscando achatar o financiamento das universidades.
Então, a situação é crítica, mas é bom que ~
diga que, quanto mais a situação se agrava, mais
vem crescendo a mobilização de todos aqueles que
constroem, no dia-a-dia, a universidade pública no
nosso País - e não nos gabinetes e nas paradas

Por fim, parabenizo os Parlamentares que tiveram a iniciativa de realizar esta sessão e digo que a
nossa luta vai continuar enquanto não tiver fim essa
política.
Nos dias 31 de março, 12 e 2 de abril realizarnos as rnaiores manifestações após o impeachment de Collor. No dia 20 de maio, na grande marcha em protesto contra o desemprego que será feita
aqui em Brasília, os estudantes, os professores e os
técnicos administrativos, não tenho dúvida alguma,
estarão invadindo a Esplanada dos Ministérios juntamente com os trabalhadores, inclusive os trabalhadores rurais sem terra, para dar um basta a essa po_
Iítica social que está acabando com o nosso País.
(Palmas.)
Finalizo deixando o abraço da União Nacional
de Estudantes a todos e dizendo que a luta é nossa.
Com a nossa unidade, não tenho dúvida alguma, vamos conseguir derrotar essa política e construir a nossa universidade, que é muito diferente dessa idealizada por esse Govemo que aí está. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULYSr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) _

dos Ministérios.
Por isso, no nosso Conselho Nacional de Entidades Gerais, realizado nesse final de semana, a
União Nacional dos Estudantes concluiu pelo apoio
incondicional à luta e à greve por tempo indetenninado dos professores e técnicos administrativos
(Palmas.), finnando também a mobilização dos estudantes, inclusive apoiando os estudantes que, em
assembléia, nas suas universidades, decidirem fazer
greve.

Tem V. EX- a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY _
Sr. Presidente, respeitamos o direito de greve, mas
t
não podemos tolerar esse tipo de comportamen o no
plenário da Casa do Povo. A falta de respeito é evidente, de fonna. que gostaria que V. ExA tomasse
providências. (Apupos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Esclareço ao Deputado Luiz Carlos Hauly que a Presidência não modificará a fonna de condução dos
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trabalhos. A intenção dos signatários que encaminharam...
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY Eu solicito respeito ao Parlamento, por favor. Sou
um Parlamentar do Estado do Paraná e solicito respeito.

são Geral de audiência pública, para fazer com que
os Partamentares brasileiros entendam a grave crise
que atinge as universidades públicas brasileiras, que
estão sendo atacadas e vilipendiadas pelo modelo
neoliberal de exclusão social, que faz do setor público uma sucata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Não vou dialogar com o Deputado Luiz Carlos Hauly
neste momento. Vou continuar a presidir os trabalhos da mesma forma que comecei. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Registro a presença no plenário das caravanas de
professores, técnicos administrativos e estudantes
da Universidade Federal de Uberlândia (Palmas), da
Universidade Federal de Minas Gerais (Palmas), da
Universidade Federal da Bahia (palmas), da Universidade Federal de Goiás (Palmas), da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (Palmas) e da Universidade Federal da Paraíba (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) A Mesa informa ao Plenário que se dependesse
desta Presidência todos aqueles que quisessem
usariam a tribuna. Infelizmente, há um limite de tempo imposto para a nossa sessão. Conforme entendimento havido entre os Parlamentares que solicitaram esta sessão e as entidades participantes, a partir
deste momento esta Presidência começará a
chamar os 30 partamentares inscritos para prestarem
o depoimento de solidariedade aos professores em
sua luta pelo ensino público, gratuito e de qualidade,
da qual faz parte o movimento deflagrado em âmbito
nacional.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente,
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do
Ensino, Ciência e Tecnologia. S.
disporá de cinco minutos.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, srM e Srs. Deputados, professores, estudantes, servidores e membros da comunidade universitária aqui presentes, primeiramente devo registrar que este evento foi promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Ciência e Tecnologia. Manifesto nossa solidariedade a todos os Deputados que
se empenharam para que o Plenário da Câmara dos
Deputados pudesse dar visibilidade pública ao rnovimento universitário, para que o Parlamento brasileiro
se sensibilizasse diante da greve das universidades
federais. (Palmas.)

Não podemos admitir em hipótese alguma que
a universidade pública brasileira, produtora do saber
e do conhecimento e necessária à construção de um
projeto nacional, seja desmontada. Por isso, entendemos que a greve das universidades públicas,
corno resposta ao arrocho salarial, à tentativa de
fragmentação dos servidores das universidades, à
insensibilidade do Govemo em enterider a grave crise por que passam as universidades e sua incapacidade de dialogar com os servidores públicos, precisa do apoio de toda a sociedade. Das 52 universidades brasileiras, 51 já estão paradas. Agora, esse
apoio tem que vir da sociedade civil e daqueles Parlamentares .comprometidos com a defesa da escola
pública gratuita, de qualidade e para todos. (PaImas.)
Sr. Presidente, srM e Srs. Deputados, entendemos que, neste momento, é preciso haver um 00lanço, é preciso avaliarmos o que está acontecendo
com a universidade brasileira e com o ensino público
no nosso País, e por isso os partidos de Oposição e
dezenas de Deputados, dois dias antes do Governo,
apresentaram a esta Casa o Plano Nacional de Educação. É um projeto para dez anos, para mais de um
governo, que já estava previsto na Constituição e na
Lei de Diretrizes e Bases e que não fala em enxugamento nem prega esse -reducionismo- econômico,
mas sim que gasto com educação não é gasto, é investimento no futuro.
A universidade tem um enorme papel a cumprir, e a tarefa que se apresenta para o Governo é
erradicar o analfabetismo, universalizar os ensinos
fundamental e médio, proporcionar educação básica
para todos os jovens brasileiros e garantir acesso à
universidade ao jovem que hoje não pode estudar e
tornar-se profissional saído de universidade. Nosso
plano de educação é claro: quem quiser gastar só
mais 0,5% do PIS em educação não vai resgatar a
educação pública. Nosso projeto defende a destinação, em dez anos, de no mínimo 10% do PIS para a
educação. Isso é dar prioridade à educação. E defende ainda o financiamento da educação pública, a
não-subordinação aos interesses privados.

Não poderia listar todos esses Partamentares,
mas quero deixar registrado que foi necessária uma
grande luta para manter a realização desta Comis-

Companheiros, tramita nesta Casa a Eme!1da
Constitucional n2 370, que trata da autonomia universitária. Queríamos que essa discussão estivesse

ex-
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rigorosamente voltada para a viabilização da autonomia didática, científica, administrativa e financeira da
universidade. Não queremos autonomia para encolher
recursos, quebrar a estabilidade do serviÇo público e
acabar com a previdência pública dos trabalhadores.
Que~ a autonomia para que a universidade tenha
liberdade de produzir saber e conhecimento e fazer
aquilo que a Constituição Federal manda: indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esta não é a
proposta do MEC. Rejeitamos a idéia de que deva
haver a universidade para graduação e ensino e a
universidade centro de excelência para pesquisa.
Esta é a visão daqueles que querem o Brasil subordinado ao capital financeiro internacional.
Quem quer um projeto de desenvolvimento autônomo e soberano quer fazer pesquisas no Brasil, e
lembro ao Plenário que 96% das pesquisas nacionais são feitas nas universidades públicas. (Palmas.)
Por isso, Sr. Presidente, registro desta tribuna que a
Frente Parlamentar em Defesa da Ciência e Tecnologia hoje vai convidar dezenas de Deputados que
dela já participam, e outros que ainda não, para irmos ao MEC pedir ao Ministro Paulo Renato que
abra as portas de negociação com as universidades
e entidades. (Palmas prolongadas.)
Esta é a obrigação do Governo. Vamos pedir
que o Governo tenha a sensibilidade de enxergar
que o mo,mento é crítica. A greve já dura quarenta
dias e' necessita de uma S("lução, que todos querem, mas que depende, sim, de o Governo entender que não há meias saídas, de o Ministro Paulo
Renato entender que não pode dizer à sociedade
que ele é o Ministro da Educação e, ao mesmo
tempo, mandar as entidades representativas da
comunidade universitária procurarem o Ministro da
Fazenda. Se ele é o Ministro da Educação e é preciso resolver o problema da universidade com
mais verbas para a educação, ele tem que pressionar o Governo para conseguir essas verbas, e
não se subordinar aos influxos da política de exclusão social ditada pelo Ministério da Fazenda, e
menos ainda submeter-se à política do Banco Mundial, que é a política da inserção subordinada e da
negação da soberania do País. (Palmas.)
Vamos à luta, companheiros, até obtermos a
vitória!
Era o que tinha a dizer. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) ,. Passamos de. imediato a palavra à nobre Deputada
, , Rita camata, 'uma das signatárias do requerimento
para: a realização desta sessão. Avisamos ao Plená'tio,que neste período não é permitido o aparte.
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A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Reitores, professores,
servidores de universidades públicas, como signatária do requerimento para que houvesse esta Comissão Geral, quero dizer que o Deputado Ivan Valente,
que me antecedeu, já expôs o que queríamos com
esta audiência, ou seja, dar visibilidade à profunda
crise e ao momento que vive a universidade pública
do nosso País.
Na convicção de que a educação deve ser pública, gratuita e universal - e lutamos por isso -, viemos aqui com um sentimento muito forte, por entender que está em jogo a estabiUdade da instituição
pública da universidade brasileira. É um momento
que requer de todos, não só no âmbito do Parlamento, mas da sociedade brasileira, solidariedade aos
profissionais da educação, na mobilização, na paralisação que as universidades estão promovendo neste instante. A nós Parlamentares cabe também o papei de atores na busca da interlocução de todas as
partes, entendendo a importância do papel da universidade pública neste País, a importância do fortalecimento, da manutenção, da preservação do conhecimento, e não apenas para a formação de doutores, mas para a vida da sociedade brasileira. (Palmas.)
Esse é um sentimento que move não só os
Parlamentares que estão nesta sessão. A quarta-feira é um dia muito movimentado, em termos de atividades, dentro do Congresso Nacional; várias Comissões estão trabalhando neste instante, e é um dia
em que o Parlamentar tem que estar dividido entre
as várias frentes e atribuições que possui.
Portanto, quero, nesta manhã, não só hipotecar minha solidariedade como também eí<pressar
minha crença na universidade por excelência, instrumento importante para a qualificação, para a pesquisa, para a possibilidade de um País mais justo. Sabemos da importância do papel da universidade na
busca do fim dos desequilíbrios sociais. No desenvolvimento equilibrado procura-se justiça, procura-se
construir um País com menos diferenças do que há
hoje.
Sem alongar muito meu pronunciamento, pois
acho que o momento é de buscar uma saída, quero
discutir com profundidade. Faço parte da Frenté Parlamentar em Defesa da Ciência e Tecnologia. Estamos, neste esforço, buscando não só a formalização, mas urna ação de def9sa, de fortalecimento da
universidade pública com a Frente Parlamentar em
prol da universidade pública neste País.
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Há pouco estive conversando com o Senador
Esperidião Amin, porque o momento exige que haja
um esforço suprapartidário, e é esse o sentimento
que nos move. A base do Governo tem que estar
também comprometida. Não quero acreditar que o
Governo Federal, mesmo com esse modelo de política econômica perverso que existe, vai negar sua
origem. Recuso-me a acreditar que o Sr. Fernando
Henrique Cardoso e D. Ruth Cardoso, que trabalharam como professores, militaram na vida acadêmica
e têm suas origens na universidade pública, vão permitir, a cada dia, o enfraquecimento da universidade
pública deste País, Ievando-a à falência.
É com esse sentimento e com essa crença que
estamos somando esforços na busca da interlocução junto ao Ministro da Educação. O Senador Esperidião Amin e eu ligamos para o Ministro e estamos realizando um grande esforço. Quero convidar
os Parlamentares do PFL e do PSDB para que se
juntem a esse esforço, na busca de marcarmos uma
audiência e fazermos um apelo para que as partes
busquem, de fato, não só a discussão da crise do
momento, mas essencialmente uma resposta. Espero que haja um debate acalorado como hoje vemos
neste plenário, mas também a compreensão de que
a democracia exige não só o calor do debate como a
certeza e a busca da solução. É esse o sentimento
que nos move. Vamos, ainda hoje, realizar todo o
esforço necessário.
Pedi, há pouco, ao Deputado Feu Rosa, companheiro do Espírito Santo e do PSDB, que nos ajude também para que essa visita ao Ministro possa
ser um caminho para acabar com o impasse gerado
e com o prejuízo, que é imensamente grande, para
toda a população brasileira, não apenas para os reitores, professores, servidores da universidade, alunos, mas para todos aqueles que acreditam que só
pelo conhecimento, pela especialização, pela educação, estaremos inserindo-nos nesse inevitável processo de globalização.
Este é o sentimento e o compromisso que temos, nesta manhã e permanentemente, com a universidade pública gratuita e com o ensino de qualidade para todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) A Mesa informa que, a pedido do Movimento Docente, a Comissão de Educação se deslocou da sua
sala e está acompanhando o debate neste plenário.
Registramos também conosco a presença dos
professores da Universidade Federal de Lavras.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Mediante entendimento feito com o Presidente da
Casa, Deputado Michel Temer, com os Deputados
signatários deste evento e com as entidades, esta
sessão deveria terminar às 11 h15min. Pela importância dos trabalhos, porém, o Presidente permitiu
que concluamos os trabalhos, se possível, às
11h55min. Faço um apelo a todos os Deputados no
sentido de que cumpram rigorosamente o tempo a
eles destinado, já que sabem que a Mesa foi pressionada e houve tentativas de impedir que esta sessão se realizasse, mas ela realizou-se e prosseguiremos até seu final.
Passamos, de imediato, a palavra ao Deputado
Aldo Arantes.
A SRA. DEPUTADA MARIA LAURA _ Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Há um Deputado na tribuna, Deputada Maria Laura.
A SRA. DEPUTADA MARIA LAURA - Peço
ao companheiro que me permita usar da palavra por
um segundo apenas. Há uma lista realmente muito
grande de inscritos, e o que tenho a dizer é muito
importante. Minha sugestão - e peço a compreensão do Presidente e dos companheiros Deputados é de que se reduza o tempo de cada fala, a fim de
que um maior número de Deputados possa expressar desta tribuna sua solidariedade aos que lutam
em defesa das universidades públicas. Proponho,
portanto, três minutos para cada orador. É óbvio que
isso não é regimental; é uma decisão que parte de
compreensão política.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Fica registrado, mas a Mesa adverte que já tentou
fazer acordo nesse sentido com os primeiros signatários e houve dificuldades; por isso, a Mesa mantarã os cinco minutos para cada orador, a não ser que
os signatários resolvam acatar outro procedimento.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Paulo Paim)
- Com a palavra o Deputado Aldo Arantes.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, quero iniciar minha fala saudando os professores e as suas entidades representativas, a Andes, os estudantes e a
sua gloriosa entidade representativa, a UNE, e a
Federaç~o das Associações dos Servidores das
Universidades Brasileiras - FA8UBRA. Como
goiano, quero trazer minha calorosa saudação à
representação da Universidade Federal de Goiás.
Quero saudar também o DCE da Universidade Fe-
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deral, O 5indufg e a reitora da Universidade Federal
de Goiás.
Em meu nome e em nome do meu partido, o
PCdoB, trago aqui o categórico apoio a essa greve,
que é justa, que todos estamos acompanhando e
que já se estende por mais de trinta dias, envolvendo praticamente a totalidade das instituições federais de ensino superior.
A greve é justa. Os professores e servidores
reivindicam melhores salários. É inaceitável pensar
que uma instituição tenha condições de sobreviver
estando os salários congelados por mais de três
anos~ e sendo os salários dos professores e servidores hoje ridículos, se comparados com os das instituições particulares de ensino.
Mas não é só isso. O Govemo Federal, de forma demagógica, apresentou o tal programa de incentivo à docência, que na verdade é um programa
de incentivo à fragmentação da categoria dos professores(Palmas.), um programa de incentivo à imobilização da justa luta da comunidade em defesa de
salários decentes. A solução não é essa, portanto, e
não só a comunidade como várias entidades, inclusive a 5BPC, manifestaram-se contra esse programa.
Não é só isso. Nós acompanhamos a redução
drástica de recursos para as instituições federais de
ensino. Por tudo isso, essa greve é justa. Em 1996
destinaram-se 4,6 bilhões de reais para professores
e servidores, inclusive inativos. Em 1998 houve uma
queda para 4,4 bilhões. É uma situação absurda!
Enquanto em 1996 havia um investimento de 42 rniIhões para a área, em 1998 há previsão de apenas 4
milhões!
O Governo diz que não há recursos para a
educação, o Governo afirma que não há recursos
para a universidade pública porque é elitista. Mentira, manipulação, demagogia! Várias pesquisas feitas
neste período recente mostraram que a maioria dos
estudantes das instituições federais de ensino provém das camadas mais pobres e da classe média.
Então, isso é demagogia!
O Governo diz que não tem recursos para a
educação e pa.ra as universidades, que não tem recursos para dar resposta às exigências dessa instituição fundamental para o futuro do País, mas tem
recursos para investir 70% do Orçamento Federal no
pagamento de uma dívida absurda, para usurários,
para banqueiros internacionais. Dinheiro para os
banqueiros existe. Com eles foram gastos 25 bilhões
de reais.
Companheiros, as conseqüências disso são
graves. Todos sabemos qt~e 90% das pesquisas são
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feitas nas instituições federais de ensino superior.
Sabemos, portanto, que o estrangulamento das instituiçóes federais de ensino - em Goiás também a Escola Técnica está em greve - significa o estrangulamento do futuro do Brasil. Não é à toa que o Banco
Mundial fixa uma orientação muito semelhante a
essa. Na verdade, a política educacional em relação
às universidades adotada pelo Govemo Femando
Henrique Cardoso e pelo Ministro segue exatamente
a idéia de um mercado mínimo, da retirada do Estado das instituições federais de ensino, repassando
as responsabilidades nas áreas de educação e de
saúde para a iniciativa privada. É a preponderância
do mercado. Isso representa a destruição de algo
que é fundamental para a soberania do País, para
termos a capacidade de elaborar um projeto próprio,
independente.
Por isso, nós do PCdoB manifestamos nossa
mais categórica solidariedade aos grevistas. Consideramos que a defesa das instituições federais de
ensino não é um problema apenas da comunidade
universitária, pois envolve todos aqueles que lutam
pela democracia e pela soberania nacional. Como
Parlamentares, estamos dispostos a ser o elo nas
negociações com o Governo, com o Ministro da
Educação, mas estamos solidários, nas ruas, com a
comunidade universitária, por não aceitarmos que o
Govemo destine recursos para os banqueiros, destine recursos para o pagamento da dívida e estrangule a universidade pública.
A universidade pública é um patrimônio do
povo brasileiro; por isso, somos todos responsáveis
por ela. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Registramos a presença de uma caravana de estudantes da UnBe também a presença da ex-Deputada Federal do Partido dos Trabalhadores, companheira Ana Júlia, Vice-Prefeita de Belém, Estado do
Pará. (Palmas.)
Passamos a palavra ao Deputado Severiano
Alves.
O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Sr.
Presidente, 5rs. Deputados, quero saudar as delegaçóes dos diversos Estados, em especial a delegação de servidores do meu Estado, a Bahia. (Palmas.)
Nada do que vamos dizer aqui é novo ou deixou de ser objeto de discussão nos últimos três anos
da nossa atuação parlamentar, sobretudo na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que presidimos nesta gestão por duas vezes. As universidades,
cuja sit.ua~RJgrJJru:9Q~J~~sq4~º~batemos ao
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longo desses três anos, vêm agora enfrentando um
problema muito grave, mas, paralelamente a esse
problema, que é emergencial e exige solução rápida,
temos uma outra preocupação: a educação brasileira está atrasada duzentos anos.
Como disseram aqui, deu-se que, ao longo
tempo, sempre se tratou a educação como objeto de gastos e custos; esqueceram que se tratava de investimento de primeiríssima qualidade.
(Palmas.)
Temos, por informação do próprio Ministério da
Educação, 40 milhões de jovens matriculados na
educação básica. Seriam mais ou menos 4 milhões
na educação infantil, .6 milhões na educação média
e 30 milhões de crianças entre sete e quatorze anos
matriculados no ensino fundamental. Com a Emenda Constitucional n2 14, que na verdade não solucionará de todo a questão da educação, sobretudo na
minha região, o Nordeste, o investimento por aluno
por ano no ensino fundamental vai saltar de 40 para
315 reais.
Devemos chamar a atenção dos Srs. Prefeitos
para a responsabilidade de um investimento, por
aluno, de 315 reais, investimento esse que até dezembro sempre foi de 40 reais no Nordeste. Com
esse investimento, certamente vamos ter uma expiosão do ensino do 2ll Grau. Se hoje formamos cerca
de 850 jovens na educação média, seguramente, no
ano 2000, esse número crescerá muito
Hoje temos uma demanda reprimida de cerca
de 3 milhões e meio de jovens brasileiros que não
conseguem entrar na universidade. As universidades todas atendem a 1% - e isso não é dado novo dos brasileiros no ensino do 32 grau, sendo que dois
terços desse número de brasileiros que freqüentam
as universidades ou as escolas isoladas estão na
rede particular; só um terço na rede pública, ao contrário do ensino básico, em que 89% dos brasileiros
estão no ensino público e 11 % na rede particular.
O crescimento do ensino privado é muito grande. Conseqüentemente, nessas universidades, que
hoje já não suportam um terço dos brasileiros que a
freqüentam, vai haver realmente o caos.
A Emenda Constitucional n2 370, que discutimos e sobre a qual não chegamos a um consenso,
seguramente não vigorará, porque a redação final
não foi do agrado da comunidade acadêmica brasileira. Apresentamos uma proposta, uma sugestão, e aqui quero fazer justiça: essa proposta foi discutida por uma base parlamentar vinculada à educação na Comissão de Educação, que, na época, eu
presidia, e também não agradou. Chegamos a um
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impasse. Não tivemos reforma universitária, não tivemos nenhuma solução quanto à autonomia universitária.
Acho que a questão das universidades públicas é uma questão de sensibilidade, de gerencia-.
mento político no momento. Precisamos criar um
fundo específico. Se temos, hoje, os recursos da
educação vinculados ao art. 212 da Constituição,
e na proposta que queríamos aprovar iríamos vincular um percentual razoável para atender ao custo das escolas estaduais ou ao custo das universidades públicas, seguramente os gestores universi!árias teriam como administrar a política pública das
universidades. Então, o que sugerimos 'em caráter
de urgência é que com esses recursos vinculados se
crie um fundo específico para o custeio das universidadas.
Também quero sugerir que esta reunião não
caia no vazio. Nunca tivemos uma reunião - pelo
menos nos últimos tempos - tão freqoentada, tãó
positiva, tão participativa, com presença maciça aqui
de Deputados, de ex-Deputados e outras autoridades vinculadas à educação.
Façamos uma comissão política, em vez de
simplesmente um comando de greve. Proponho-me,
inclusive, a participar desse comando político, dessa
comissão política, como já sugeriu o Deputado Feu
Rosa, que é do PSDB e é um homem comprometido
com a causa da educação, além da Deputada Rita
Camata. Mas devemos chamar também os Líderes
do PFL, do PSDB, do PMDB. Essa reunião deve ser
suprapartidária.
Nós que somos dos partidos de oposição - eu
sou do PDT - devemos agora esquecer dos demais
problemas e tratar da questão da universidade pública brasileira. Proponho-me a isso. Não gosto de deixar as questões no vazio. Essa reunião tem que trazer proveitos. Sugiro, se não houver ainda uma definição, que nos reunamos na Comissão de Educação
daqui a pouco. Proponho-me a pedir uma nova audiência ao Ministro. Sei que já foi pedida, mas tomarei a pedi-Ia.
Portanto, vamos em frente, pois a hora é de
luta com democracia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Concedo a palavra à nobre Deputada Jandira Feghali.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHAU Sr. Presidente, colegas Partamentares, convidados,
representantes da comunidade universitária,. em primeiro lugar, corno membro do Partido COmunista do
Brasil, qúe tem seu Líder aqui presente, Deputado
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Haroldo Lima, devo fazer uma saudação, convicta e
tranqüilamente, à unidade, à força e à coragem dos
que fazem essa greve, que já passa de um mês e
atinge 51 das 52 instituições existentes. (Palmas.)
Em segundo lugar, de pronto, quero externar
nosso repúdio à atitude do Ministro Paulo Renato,
que vem revelando não uma atitude sua, mas a cara
deste Govemo, que tem como referencial não a democracia, mas na verdade o retrocesso democrático
e o gueto, marcas principais da sua administração.
(Palmas.)
Em terceiro lugar, desejo destacar uma posição muito clara: que esta Comissão Geral de Plenário definitivamente envolve o Parlamento brasileiro e
aponta aos Parlamentares a necessidade de intervir
imediatamente no processo de mediação entre esse
Executivo da antidemocracia e as categorias que fazem essa greve já vitoriosa das universidades brasileiras. (Palmas.) Quero aqui observar que conseguir
uma audiência com esse Ministro é a maior obra de
engenharia que se pode imaginar. Devemos ter uma
atitude clara: se 5. ex- não nos recebe, vamos lá
tentar garantir que essa audiência seja conquistada,
para que se discuta com quem comanda a educação
neste País a solução desse grave problema por que
passam hoje as universidades brasileiras.
Eu não vou ficar aqui repetindo dados e estatísticas, porque os senhores os conhecem mais do
que nós. É impossível pensar no desenvolvimento
do País, nas ciências sociais, sem valorizar, sem
qualificar, sem priorizar a universidade brasileira, a
universidade pública e gratuita a que tem acesso o
povo brasileiro.
Não dá para imaginar que este Govemo pense
em educação. Esse é o grande marketing da sua
reeleição. Essa greve é emblemática porque demonstra que a saúde já foi para o espaço e a educação vai muito mal. Nós precisamos dizer isso, porque este Govemo agride a educação brasileira, comaçando pelo salário miserável do corpo docente,
dos funcionários das instituições de ensino. Da mesma forma, o Governo agride também a autonomia
da universidade brasileira, suprime as bolsas de
pós-graduação e os recursos da pesquisa. Ele não
respeita a consulta para eleição de reitor, como está
fazendo agora na UFRJ. Ao enviar para cá uma proposta de emenda à Constituição para regulamentar
a autonomia das universidades, ele acaba com ela.
Não podemos aceitar a aprovação de uma PEC com
esse conteúdo dentro do Congresso Nacional.
O argumento do Govemo é de que não há dinheiro para a saúde nem para a educação porque é
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tudo desviado - mas existem 300 milhões de reais
na Caixa Econômica Federal para a compra de votos para aprovação da reforma da Previdência. Para
isso há dinheiro! (Palmas prolongadas.)
O dinheiro é disposto segundo as prioridades
de uma oligarquia financeira, de um segmento elitista do setor produtivo e industrial e dos concentradores de terra no campo brasileiro. A reforma agrária,
neste País, é uma farsa, como também a saúde pública e o projeto de desenvolvimento, que ajuda pequenas e médias empresas produtivas a falir, quebra monopólios e produções públicas e agora vem
quebrar a universidade brasileira em sua essência.
O sentido do modelo govemamental é a privatização da universidade pública e dos hospitais. Na
verdade, a população será transfonnada em elemento de uma planilha de custos, em que vida e
morte não têm a menor importância. Para o Governo, basta que vivam dez milhões de brasileiros, pois
seu projeto é para esse número, e não para 150 miIhães. (Palmas.) Estou formando a convicção de que
as epidemias, as endemias e a seca fazem parte de
um processo de extermínio da demanda social, um
extermínio consciente para retirar da planilha do Govemo aqueles que precisam do Estado e garantir
apenas a sobrevivência da oligarquia financeira e
dos que comandam o capital financeiro no mundo e
neste País.
Por isso, considero que esta Comissão Geral é
decisiva, porque cria um fato político concreto dentro
deste Parlamento. Ou o Congresso Nacional assume, em primeiro lugar, a mediação e a defesa da
universidade pública brasileira, ou será, pela história, conivente com a destruição da produção de conhecimento e da criação de novas políticas sociais
que humanizem e valorizem a vida e possibilitem
que este País-Nação possa orgulhar-se do que é.
Que não venhamos a lamentar a destruição da
universidade com a nossa conivência e omissão,
sem a possibilidade de virar a mesa neste País.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) A Mesa faz um apelo aos Parlamentares, a fim de
que todos possam fazer uso da palavra, conforme o
combinado, para que sejam breves em seus pronunciamentos. Por nossa inteira responsabilidade, vamos diminuir o tempo, a partir deste momento, para
três minutos.
Passamos a palavra ao Deputado Marcelo
Déda.
O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Sr.
Presidente, companheiras e companheiros, docen-
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tes, servidores e estudantes das universidades brasi/eiras, venho aqui trazer a palavra do Partido dos
Trabalhadores. A primeira palavra do partido é de
solidariedade militante à luta das universidades brasileiras contra um Governo que talvez cause no
mundo uma contradição inexplicável. (Palmas.)
Quando Fernando Henrique assumiu o Governo e nomeou como Ministros Paulo Renato Souza,
Bresser Pereira e outras personalidades que brilharam na academia deste País, políticos, intelectuais e
jornalistas do mundo inteiro disseram que a inteligência tinha chegado ao poder no Brasi/. Porém,
meus companheiros, na hora em que Fernando
Henrique pôs os pés no Palácio do Planalto, deixou
a consciência na porta, deixou na porta tudo aquilo
que devia à universidade brasileira e à luta democrática do nosso povo.

O projeto deste Governo, a visão que ele tem
de Estado, a concepção que tem de universidade
pode provocar um crime sem precedentes na história do nosso povo. A universidade brasileira está
ameaçada, com a pesquisa desprezada, com a
extensão desaparecendo, e vendo o sacrifício da
inteligência brasileira, no momento em que este
País precisa de uma universidade pública, gratuita e
democrática, para formular ciência e tecnologia e
poder interagir com o mundo de cabeça erguida,
sem perder a sua soberania.
Gostaria de concluir, companheiros, já que é
longa a lista de oradores, dizendo, em nome dos cinqüenta Deputados do Partido dos Trabalhadores,
mas especialmente dos que são professores universitários e estão também na luta, em greve, senão lá,
mas aqui, no combate cotidiano ao Governo FHC Pro~ Sandra Starting, de Minas Gerais (Palmas.);
ProP Esther Grossi, do Rio Grande do Sul (Palmas.); Pro~ Pedro Wilson, de Goiás. (Palmas.);
Pro~ Paulo Delgado, de Minas Gerais (Palmas.); a
brava Professora e companheira que se encontra
adoentada no Rio, Maria da Conceição Tavares
(Palmas); Profº José Machado, de São Paulo (Palmas.); e a última, mas não menos importante, brava
companheira de luta, solidária, ProtA Maria Laura
(Palmas.) -, que não é apenas a universidade pública que está sendo desprezada. Este é um Governo rápido e célere, que chegou atrasado ao incêndio de Roraima e ofereceu aos nordestinos famintos não a cesta básica, mas o Código Penal e
a cadeia. Este Governo, incapaz de combater a
dengue, é rápido para salvar banqueiros.

A conclusão, companheiros das universidades,
é que Fernando Henrique desistiu do Brasil; está na
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hora de o Brasil desistir de Fernando Henrique. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim)Passamos a palavra ao companheiro Jair Meneguelli, que disporá também de três minutos.
O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELU - Sr.
Presidente, srAi e Srs. Deputados, companheiros e
companheiras, se me permitem, em primeiro lugar,
quero parabenizar os que propuseram a realização
desta reunião de Comissão Geral. Vou ser bastante
breve, para dar aos outros Deputados a oportunidade de falarem também.

Só desejo comunicar aos senhores que ontem
apresentei um requerimento de formação de Comissão Externa composta por Parlamentares de todos
os partidos, para que possamos visitar todas as universidades deste País, a fim de examinarmos a situação, traçando um paralelo entre o que existia há
vinte anos e o que existe hoje em nosso País. (Palmas.) Esta é a proposta que trago aos companheiros da universidade.
Para concluir, quero deixar uma pergunta para
reflexão: será que a luta pela terra não está diretamente ligada à questão do emprego? Eu acho que
está. Quando visito acampamentos, assentamentos
no Estado de São Paulo, encontro companheiros exmetalúrgicos, alguns já oriundos do campo, que perderam seus empregos na área metalúrgica e voltaram para lutar por um pedaço de terra. E será que a
questão do emprego neste País não está, por sua
vez, também diretamente ligada ao ensino? Para
mim, é evidente que está. Estamos falando na qualificação e na especialização dos trabalhadores brasileiros.
Companheiras e companheiros, se uma questão está interligada a outra, já não terá chegado a
hora de sentarmos e discutirmos uma movimentação
geral neste País, de todos os segmentos - porque
cada um tem a ver com o outro? Então, possivelmente está na hora de fazermos uma mobilização
geral neste País em defesa da educação, do emprego e da terra, e também para solucionar: a seca do
Nordeste, porque só assim, na luta conjunta, e nunca na luta individual, vamos encontrar a saída. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Concedo a palavra ao Deputado Elias Murad.
O SR. DEPUTADO EUAS MURAD - Sr.
Presidente, demais membros da Mesa, caros colegas
Deputadas e Deputados, percebi nos últimos instantes
que a maioria dos colegas considerados de esquerda
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falou da tribuna da direita, e eu, que sou considerado de centro, venho falar da tribuna da esquerda.
Aos meus amigos, companheiros, colegas
professores, principalmente da minha universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, onde
fui professor durante 35 anos - até hoje tenho o titulo honroso de professor honorário da UFMG -,
uma saudação especial. Gostaria de dizer que
esta Casa, democraticamente, aceita ponderações
de todos os partidos, sobretudo quando a causa é
justa, e consideramos esta luta em benefício do
ensino universitário, uma das mais justas causas
do nosso País.
Posso falar com tranqüilidade porque ocupei
praticamente todos os cargos possíveis na Universidade Federal de Minas Gerais: estagiário, monitor,
aluno, até o cargo maior de professor titular, chefe
de departamento, diretor de universidade e pr6-reitor
de pesquisas. Só não fui reitor da universidade. Portanto, conheço bem os problemas que as universidades federais e as unidades isoladas federais de ensino enfrentam.
Já disse ao nobre colega e amigo, Deputado
Ivan Valente, que em boa hora criou nesta Casa a
Frente em Defesa da Ciência e Tecnologia, da qual
participo, que farei o que estiver ao meu alcance, inclusive ser intermediário em um diálogo que possa
resolver 'esse impasse, que já vai entrando no segundo mês - salvo engano, os professores estão em
greve neste País há quase quarenta dias.
Portanto, Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, não desejo prolongar-me nesta exposição, mas quero, novamente, dizer que estou à disposição de todos. Se puder dar a minha colaboração
corno intermediário para o restabelecimento das nagociações, não se esqueçam de mim. Contem comigol (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, bravas companheiras e companheiros da área de educação, de
ciência e de tecnologia deste País, é importante este
momento, porque a greve atinge um índice extremamente suprapartidário. A greve, neste momento, é
assimilada pela sociedade. Reitores, a base da inteJectualidade deste País, todos os segmentos sociais,
este Parlamento, enfim, toda a sociedade enxerga o
objetivo central desta greve. Somente a cegueira do
Presidente Fernando Henrique Cardoso continua,
para não ver a grave crise provocada por este Governo que sucateou a universidade, que estrangulou
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o orçamento da ciência e da tecnologia e instituiu
mecanismos cada vez mais perversos para o ensino
técnico, para a sobrevida da universidade pública e
gratuita.
O Governo afirma que enviou a este Congresso um projeto que trata da autonomia. Isso é no mínimo um achincalhe, uma provocação à inteligência
dos brasileiros. Esse projeto não dá autonomia à
universidade. Esse projeto torna a universidade submissa à lógica de mercado; ele inverte o papel da
universidade, que, descumprindo sua missão, deixará de se preocupar com a educação, com a ciência e
com a tecnologia para andar de pires na mão atrás
de recursos.
Esta sessão foi convocada com o objetivo de
romper a barreira do silêncio, da intransigência, e
denunciar claramente o que querem fazer com a universidade. Vários Deputados desfilam nesta Casa
dizendo que está na hora de o Brasil enfrentar a dita
globalização. Por que porta querem que o Brasil entre nesse cenário? Para entrar pela porta da frente,
o Brasil não pode abrir mão da sua base tecnológica
e científica, não pode abrir mão do seu pensamento;
para entrar pela porta da frente, nosso País não
pode abrir mão de uma universidade pública de quaIidade, gratuita e voltada para a ciência e a tecnologia. Essa é a nossa responsabilidade.
Sr. Presidente, para concluir, deixo aqui um desafio aos companheiros Congressistas, no sentido
de que hoje vistam a camisa desta luta e marchemos juntos em direção do Ministério da Educação e
do Desporto. Este é o desafio: que o Ministro Paulo
Renato Souza discuta concretamente a situação da
universidade pública no Brasil. Dizem que o Ministro
não discute salário; mas nós queremos discutir tudo
- ciência, tecnologia e salário.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Esta Presidência informa à Casa que, mediante
acordo feito com o Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, esta reunião deveria terminar
às 11 h15min. O Presidente, atendendo ao apelo de
vários Parlamentares, concedeu prazo até o meiodia para o fim desta reunião. Neste momento, a Presidência fará a leitura da lista de todos os Parlamentares inscritos. Há a solicitação de que esta Presidência - vou ser muito sincero com o Plenário conceda a palavra a um Parlamentar do PSB, que
disporá pelo menos de um minuto, já que ninguém
falou pelo partido. A Mesa s6 abrirá essa exceção se
estiver de comum acordo todo o Plenário. Há enten-
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dimento? Se há entendimento, concederei a palavra
ao Deputado José Pinotti, por dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Tem a palavra o Deputado José Pinotti, por dois mi~
nutos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PINOTTI- Sr. Presi~
dente, Srs. Deputados, companheiros da área de
educação, ciência e tecnologia, passei quase toda a
minha vida dentro da universidade pública, corno os
senhores. Sei que é a universidade pública que for~
ma cidadãos com espírito crítico para mudar este
País. Sei também, assim como os senhores, que é a
universidade pública quem faz a ciência e a tecnolo~
gia que proporcionam ao País condições de ser
competitivo.
Sei que a universidade pública pode e deve fazer - mas nem sempre o faz - a democratização do
ensino, para que as classes trabalhadoras tenham
acesso ao saber, ao conhecimento e à cidadania.
Mas eu sei também, e quero ressaltar para os senhores; que este Governo não quer que a universidade pública continue a existir, haja vista o modelo
de universidade que propõe.
.
O Governo está imprimindo ao País um modelo
que representa ficar de joelhos perante a globalização, perante o capital. É com esse modelo que ofe!'eCe de maneira vergonhosa nosso mercado para o
usufruto pelos países centrais.
A universidade pública faz mal ao Governo porque forma cidadãos críticos, porque faz ciência e
tecnologia, porque pode tomar independente este
País. Por isso que o Governo agride sua própria universidade.
A reforma da Previdência está fazendo com
que haja um verdadeiro êxodo da universidade. Os
professores estão abandonando-a. A reforma administrativa, com a organização social, privatiza a universidade pública. O Governo alega que faltam recursos para que os salários sejam minimamente dignos nas universidades, mas há recursos para o
Proer e para o pagamento dos juros da dívida. Nós
Pariamentares, alunos e professores precisamos
unir-nos em defesa da universidade pública.
Percebo nos senhores exatamente esse sentido de solidariedade e de compromisso com a uni~
versidade pública. A universidade precisa ser protegida porque é a única instituição que pode impulsionar este País em direção ao verdadeiro desen~
volvimento - não o que vernos aí, mas o desenvolvimento humano, com valores humanos, com saúde,
educação, comida, moradia para todos; não o simples
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desenvolvimento que valoriza a moeda, mas vende
a cidadania do País.
A universidade pública impedirá que a cidadania seja colocada à venda. Falo em meu nome, mas
também em norne do Partido Socialista Brasileiro,
ao qual tenho a honra de pertencer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Registramos ainda a presença em plenário dos representantes da CUT nacional, companheiro Antônio
Car10s luspício, da CUT de São Paulo, Dirceu Travesso, e também da companheira Maria Machado
Cota, Presidente da COBAP, da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília e ainda da União
Nacional de Analistas e Técnicos de Finanças e
Controle do Rio de Janeiro.
Informo aos professores que haverá uma reunião, após o término da sessão, aqui ao lado, no Salão Verde.
A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Tem V. E~ a palavra.
A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Sr.
Presidente, aproveito esta oportunidade para comunicar a v. ex-, aos participantes deste grande esforço que se faz nesta manhã e a todos os partidos que o Sr. Ministro da Educação e do Desporto
Paulo Renato, acabou de ligar para o Deputado
José Jorge e para o Senador Esperidião Amin, comunicando que receberá uma Comissão de Pariamentares às 16h30, para procurarem uma saída
para essa crise.
O SR. DEPUTADO UNDBERG FARIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Tem V. EX- a palavra.
O SR. DEPUTADO UNDBERG FARIAS - Sr.
Presidente, corno não pudemos falar porque foi encerrada a inscrição, quero dizer, em nome do PSTU,
que essa não é uma greve somente dos professores
e dos técnicos administrativos. Com muito orgulho,
trazemos aqui uma lista de dezessete universidades
cujos estudantes também decidiram entrar em greve, corno as que cito aqui: UFES, tJFU. UFOP,
UFPA, UFBA, URGS, Universidade Federal do Mato
Grosso, Unifap, Universidade Federal de Santa Catarina e outras.
Sr.. Presidente, em 17 universidades ~ estudantes decidiram entrar em greve. O que está em
jogo é a vida da universidade brasileira. Essa não é
uma greve de caráter econômico; é uma greve em
defesa da universidade brasileira. Todos sabem que
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a universidade é atacada, é castigada pelo achatamento salarial, e também pelo Programa de Incentivo à Docência, que, no fundo, quebra a indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Quero comunicar a todos que essas 17 universidades formaram um comando de greve e estarão
junto com a Andes e a Fasubra para tentar espalhar
esse movimento por outras universidades do País.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) A Mesa agradece ao nobre Deputado a brevidade

na apresentação da q"estão de ordem

-<J

A Mesa, neste momento, agradece a todos os
Parlamentares que, inscritos, compreenderam a necessidade de encerramento desta sessão e não se
pronunciaram. Farei a leitura do nome dos Parlamentares que usariam a palavra para registrar sua
solidariedade aos profesl?ores universitários em sua
mobilização: Socorro Gomes, Sérgio Miranda, Gonzaga Patriota, Pedro Wilson, Miguel Rosseto, José
Augusto, Paulo Delgado, José Pinotti, Agnelo Queiroz, Humberto Costa, Tuga Angerami, Padre Roque,
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Lindberg Farias, Eduardo Campos, Aldo Rebelo, Luciano Zica, Sérgio Arouca, Feu Rosa, Maria Laura,
Marcelo Déda, Evandro Cunha Lima, Jacques Wagner, Marta Suplicy, Femando Zuppo, Airton Dipp e
Haroldo Lima.
A Mesa, por lembrança de sua assessoria, ressalta que o companheiro Tuga Angerami foi o autor
da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) Esta Presidência está solidária, e torce pela vitória
da educação no Brasil, que será a vitória da sociedade. (Palmas.)
Cumprida a finalidade da sessão, vou encerrar
os trabalhos.
V .... Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 12 horas e 10
minutos.)

Ata da 61- Sessão, em 6 de maio de 1998
. Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Efraim Morais, 49 Secretário; José Maurício,
19 Suplente de Secretário; Maçal Filho, § 2 52 do art. 18 do Regimento Interno
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Luciano Castro
Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luis
Barbosa - PPB; Moises Upnik - PL; Roberio
Araújo - PPB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fatima Pelaes - PSDB; Gervasio Oliveira PDT; Murilo Pinheiro - PFL; sergio Barcellos - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil- Bloco/PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Benedi-

to Guimaraes - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB; Geraldo Pastana - PT; Gerson Peres PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra PSDB; José Priante - BIocoIPMDB; Mario Martins BlocolPMDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes PCdoB; Vic Pires Franco - PFL

Amazonas
Arthur Vigilio - PSDB; Atilia Lins - PFL; Jose
Melo - PFL; Luiz Fernando - PPB; Pauderney Avelino-PFL.

Rondônia
Confucio Moura - BlocoIPMDB; Emerson Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT; Expedito Junior - PFL; Moises Bennesby - PSDB; Oscar
Andrade - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre
Carlos Airton - PPB; Celia Mendes - PPB; Chicão Brigido - BlocoIPMDB; Emilio Assrnar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Urna - PFL; Regina Uno BlocolPMDB; Zila Bezerra - PFL.
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Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; 00lores Nunes - PFL; Freire Junior - BlocoIPMDB;
João Ribeiro - PFL; Osvaldo Reis - PPB.
Maranhão
Antonio Joaquim Araujo - PL; Cesar Bandeira
- PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL;
Francisco Coelho - PFL; Gastão Vieira - BlocoIPMDB; João Alberto - BlocoIPMDB; Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho - PSDB; Neiva Moreira
- PDT; Pedro Novais - BlocoIPMDB; Remi Trinta PL; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB

Ceará
Anibal Gomes - PSDB; Antonio dos Santos PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;
Gonzaga Mota - BlocoIPMDB; Inácio Arruda PCdoB; José Unhares - PPB; José Pimentel - PT;.
Leonidas Cristino - PPS; Marcelo Teixeira - BlocoIPMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade
- BlocoIPMDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijo PSDB; Vicente Arruda - PSDB

Piauí
B. Sá- PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; João Henrique - BlocoIPMDB; Julio
cesar - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim PFL; Waldir Dias - PPB
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Cipriano Correia PSDB; lbere Ferreira - PPB; Laire Rosado - BlocoIPMDB; Ney Lopes - PFL
Paraiba
Adauto Pereira - PFL; Gaudencio Neto - PFL;
Armando Abilio - BlocoIPMDB; Enivaldo Ribeiro PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha Lima BlocolPMDB; José Aldemir - BlocoIPMDB; Ricardo
Rique - BlocoIPMDB; Wilson Braga - PSDB
Pernambuco
Antonio Geraldo - PFL; F~rnando Ferro - PT;
Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL;
José Chaves - BlocoIPMDB; Jose Jorge - PFL;
Jose Mucio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB;
Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB; Salatiel Carvalho - PPB; Sergio Guerra - PSB; Silvio
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Pessoa - BlocoIPMDB; Vicente Andre Gomes PSB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Costa PSD; Jose Thomaz Nono - PSDB; Talvane Albuquerque- PFL

sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca PMN; Carlos Magno - PFL; Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - PSB
Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert
Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujacio Simoes - PL; Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - BlocoIPMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime
Femandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jaques WagnerPT; João Almeida - PSDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL;
Jose Lourenco - PFL; Jose Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luiz Alberto - PT; Luiz Braga - PFL;
Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mario
Negromonte - PSDB; Pedro lrujo - Bloco/PMDB;
Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Sergio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara
Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT
Minas Gerais
Aecio Neves - PSDB; Antonio do Valle - BlocolPMDB; Aracely de Paula- PFL; Canos Melles PFL; Car10s Mosconi - PSDB; Danilo de Castro PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL;
João Fassarella - PT; Jose Rezende - PPB; Jose
Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL;
Leopoldo Bessone - PTB; Mareio Reinaldo Moreira
- PPB; Marcos Lima - BlocoIPMDB; Maria Elvira BlocolPMDB; Mario Assad - PFL; Maurício Campos
- PSDB; Mauro Lopes - BlocoIPMDB; Neif Jabur BlocolPMDB; Nilmario Miranda - PT; Osmanio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslandér
- PTB; Philernon Rodrigues - PTB; Roberto Brant PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - BlocoIPMDB; Saraiva Felipe - BlocoIPMDB; Sergio Mi-
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randa - PCdoB; Silas Brasileiro - BlocoIPMOB; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; zaire Rezende - BlocolPMOB

Espírito santo
Adelson Salvador - BlocolPMOB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocoIPMDB; Feu Rosa PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano PPB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto Valadão
- BJoco/PMDB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Alvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB;
Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - PCdoS;
João Mendes - PPB; Jorge Wilson - BlocoIPMDB;
José Egydio - PFL; Laprovita Vieira - PPB; Lauro
Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias PSTU; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - BlocoIPMDB; NUton Cerqueira PSDB; Noel de Oliveira - BlocoIPMDB; Osmar Leitão - PPB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo
Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sergio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Alrnino Affonso
- PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antonio
Carlos Pannunzio - PSDB; Antonio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Amaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Ayres da
Cunha - PFL; Carlos Apolinário - BlocoIPMDB; Carlos
Nelson - BIocoIPMDB; Celso Russomanno - PPB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Uma - PPB; De Velasco - BlocoIProna; Delfim Netto PPB; Dumo Pisaneschi - PTB; Fabio Feldmann PSDB; Femando Zuppo - PDT; Franco Montoro PSDB; Helio Rosas - BlocoIPMDB; Ivan Valente PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT; Jorge
Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal- PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José de Abreu PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José
Pinotti - PSB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT;
Luiz Carlos Santos - PFL; Luiz Eduardo Greenhalgh -
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PT; Maluly Netto - PFL; Mareelo Barbieri - BIocoIPMDB; Marquinho Chedid - PSD; Marta Suplicy
- PT; Mauricio Najar - PFL; Nelson Marquezelli PTB; Paulo Lima - PFL; Robson Tuma - PFL; salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga
Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão
Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente
Cascione - PTB; Wagner Rossi - BlocoIPMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaie Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - PT;
Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogerio Silva - PFL.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho
- PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante
- PT; Maria Laura - PT; Osorio Adriano - PFL.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - BlocoIPMDB; Carlos Mendes - BlocoIPMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair xavier
Lobo - BlocoIPMDB; Pedro Canedo - PL; Roberto
Balestra - PPB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul
Dilso sperafico - PSDB; Flavio Derzi PPB; Marçal Filho - PSDB; Marisa Serrano PSDB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo
Queiroz - PFL.

Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affosno Camargo PFL; Antonio Ueno - PFL; Basilio Villani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida Cesar - Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carti - PPB; Flavio Ams - PSDB; José
Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Cartos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - BlocoIPMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - PT; Paulo Cordeiro - PFL; Reinhold
Stephanes - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Valdomiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL

santa Catarina
Dercio Knop - PDT; Edinho Bez - BlocoIPMDB;
Edison Andrino - B1oco1PMDB; Hugo Bihel - PPB;
João Matos - BIocoIPMDB; João Pizzolatti - PPB;
José Carlos Vieira - PFL; Mario Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Neuta de Conto - BIocoIPMDB;
Paulo Bauer - PFL; Paulo Bomhausen - PFL; Paulo
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Gouvea - PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colat~
to - BIocoIPMDB; Vanio dos Santos - PT.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PPB; Airton
Dipp - PDT; Cartos Cardinal - PDT; Darcisio Peron~
di - BlocoIPMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior - PPB;
Gennano Rigotto - BlocoIPMDB; Jair Soares - PPB;
Jarbas Lima - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Mendes Ribeiro Filho - BI~
coIPMDB; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan
- PSDB; Odacir Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo Bi~
Ichi - PTB; Paulo Ritzel - BlocoIPMDB; Renan
Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPB; Vak:leci Oliveira PT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi BIocoIPMDB; Veda Crusius - PSDB

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lista
de presença ~gistra o comparecimento de 424 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. ROBERTO PAUUNO, servindo como 22
secretario, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Passase à leitura do expediente.

111- EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) ..: Passase ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.- e
Srs. Deputados, nesta tarde, a Câmara dos Deputados continuará o debate sobre a reforma da Previdência no Brasil. O Partido dos Trabalhadores e os
demais partidos de oposição criticam essa reforma,
pois entendem que ela não é feita para a manuten~
ção do conceito de previdência pública que defendemos. Seu objetivo é privatizar o sistema previdenciário nacional.
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O Govemo quer cortar direitos adquiridos dos
aposentados em âmbito nacional. As regras estabelecidas para a aposentadoria, nessa reforma da Previdência, quase impedem o exercfcio de direitos decorrentes da Previdência Social - dos cidadãos
brasileiros. Por isso, somos contra a reforma.
Somos absolutamente contra algumas propostas, alguns artigos contidos no texto da reforma da Previdência, que veio do Senado para a
Câmara. Nesse caso, não podemos ter tipo algum
de tolerância. Refiro-me à questão dos anistiados
polrticos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a luta
pela anistia polftica no Brasil envolveu milhares de
pessoas. A anistia concedida em 28 de agosto de
1979 foi extremamente parcial e diferente das de ou~
tras nações da América Latina que viveram sob a
égide do regime militar, sob a mesma doutrina de
segurança nacional. Quando essas nações recobra~
ram a normalidade democrática, sua anistia foi ampla, geral e irrestrita. No Brasil, não. Tivemos a Lei
nlZ 6.683, de 1979; depois, a Emenda Constitucional
nlZ 26, de 25 de dezembro de 1985; posteriormente,
o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, em 1988; tudo isso para ampliar os
efeitos da anistia. Sabem o que significa o Governo,
agora, restringir direitos dos aposentados pela norma excepcional da anistia? Ele quer tirá-los dessa
condição e colocá-los na norma geral do sistema
previdenciário reformado. Com isso, violam-se direitos adquiridos dos anistiados, viola-se o art. 82 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Srs. Parlamentares, hoje vamos discutir o DVS
nlZ 6, que trata do direito dos aposentados excepci~
nalmente pela anistia. A anistia decorre de lei excepcional; incide sobre a norma jurfdica vigente sem revogá-Ia; é vontade polftica do Estado. Não se pode
modificar, limitar direitos de anistiados polfticos que
têm pensões estabelecidas pelo art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, como de
caráter indenizatório na regra geral do sistema previdenciário reformado.
Sr. Presidente, espero que os Deputados, ao
analisarem o DVS n2 6, não retirem direitos adquiridos dos anistiados polrticos aposentados excepci~
nalmente em decorrência das normas estabelecidas
no art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Era o que tinha a dizer.
O SR. DOMINGOS LEONELU (PSB - BA.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, sr'Ii e Srs.
Deputados, o preço do feijão subiu, na Bahia, de
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R$O,aO O quilo para R$2,20. Isso também deve ter
acontecido em outros lugares.
Poderíamos comemorar essa elevação de preço' como uma bênção para os produtores. Ocorre
que eles não viram um único tostão desse aumento;
estão morrendo de fome e de sede na região de Irecê e em quase todas as outras regiões produtoras
de feijão no meu Estado.
Sr. Presidente, o preço do feijão subiu, mas o
preço do voto caiu. A fome, a sede e a miséria provavelmente tomarão o voto mais fácil de ser comprado, para alegria daqueles que as manipulam secularrnente na região.
Participei hoje de reunião entre os Deputados
do Nordeste. Não creio que haja bancada nordestina, a exemplo da bancada rural, em torno da qual se
reúnem Deputados "<.Ie negociam e não transigem
na defesa de seus interesses, que são econômicos.
Quando se trata do Nordeste essa posição não se
efetiva nunca, porque não existe de fato uma bancada do Nordeste e, sim, Deputados do Nordeste que
servem a variados partidos e interesses. E nessa
reunião incomodei a todos, lembrando que nem todos os problemas nordestinos são relegados ao
abf'lndono e à indiferença dos Poderes Públicos.
lembrei a S. ~ que se algum problema da
região diz respeito aos interesses do capital e dos ricos tem solução muito rápida e satisfatória. A seca
ainda é um problema, porque atinge fundamentalmente os pobres, que nem irrigação podem realizar.
Quando o problema atinge os bancos, os grandes capitais do Nordeste, as soluções·são rápidas e
eficientes. Há aproximadamente dois anos, o Banco
Econômico faliu. O dono, Sr. Ângelo Calmon de Sá,
era também grande latifundiário, proprietário de extensas glebas de terra no interior da Bahia. lmediatamente a solução foi encontrada: mais de 3 bilhões
de reais foram injetados no Banco Econômico, finalmente comprado pelo Banco Excell; os dois foram
vendidos recentemente a um banco francês por apenas 500 milhões de reais.
Essa é a circulação da riqueza do Nordeste.
Tem razão o colunista Samuel Celestino, do jornal A
T~rde, de cujo artigo peço a transcrição nos Anais
da Casa, quando diz que cesta básica é esmola e
instrumento de política eleitoreira. O que o Nordeste
está a necessitar é de obras infra-estruturais, para
evitar o flagelo decorrente do fenômeno climático.
A seca mais anunciada da história, como tam~
bém registra o Deputado Estadual Amaldo Teixeira
na mesma edição do jornal, encontra a agricultura
nordestina combalida, os pequenos produtores sem
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crédito, sem assistência técnica, sem apoio do Govemo, algo nunca visto antes. A seca e as chuvas,
ou seja, os fenômenos climáticos atingem a miséria
e a aprofundam.
O próprio jornalista Samuel Celestino mais
uma vez se associa ao coro das vozes que lembram
que os saques realizados têm fundamento no estado
de necessidade previsto no Código Penal. Portanto,
não constituem crimes.
Faço questão de encerrar o meu discurso com
a frase do colunista Samuel Celestino, que não é de
esquerda; faz parte do jomal mais conservador do
nosso Estado: -Em Brasma também se saqueia, mas
os cofres. Para enriquecer".
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
O NORDESTE DOS MISERÁVEIS
É a velha história da crônica da morte anunciada, do flagelo, do desespero e, pior do que a morte,
a crônica da degradação humana à condição mais
vil, condenada a morrer pela sede e pela fome. O
que está a acontecer no Nordeste brasileiro, longe _.
de ser novidade, é um fenômeno que sempre f1agelou a região, a sua população, e que os governos todos eles - fecharam os olhos, embora permitissem, aí de olhos abertos, que recursos destinados
ao combate do flagelo fossem desviados para bolsos escroque de políticos e coronéis nordestinos.
Não é novidade mas, no caso específico, o govemo tem dupla responsabilidade. Primeiro, porque
nada fez; segundo, porque fora avisado com antecedência de um ano por cientistas e pesquisadores de
que, este ano. o fenômeno -EI NUlo-, que transtoma
o clima do planeta, irá causar uma devastação no
Nordeste brasileiro.
O que fez o govemo Femando Henrique?
Nada, apenas esperou que a seca se instalasse e
que os brasileiros que habitam o sertão da região
começassem a morrer ou, para não morrer, iniciassem um processo de invasão de municípios, vindos
da zona rural, saqueando armazéns e lojas de mantimentos.
Ontem, Fernando Henrique Cardoso mudou os
seus olhos primeiro mundista e resolveu sair de Brasília para visitar o município de Tejussuoca, no Ceará, onde visitou a casa de um colono, um milharal
devastado e a igreja local. Para que FHC foi, afinal, ao
Nordeste? Explicou EI-Rey que as suas visitas vão
prosseguir e que o seu governo vai mandar comida e
vai conseguir trabalho para os nordestinos atingidos
pela seca. Ora, isso é demagogia! Entregar uma cesta
básica a uma família flagelada é garantir alimento por
três dias, tão-sornente. Trata-se de uma esmola e isso,
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de há muito, o nordestino não quer. Até o velho Lula
cantava nos anos 50, no trágico -Vozes da Seca-,
versos que diziam (para Getúlio, imaginem) -Mas
doutor uma esmola/para um homem que é sã%u
lhe mata de vergonha/ou vicia o cidadão-.
Cesta básica é esmola e instrumento de poUtica eleitoreira. O que o Nordeste está a necessitar é
de obras infra-estruturais para evitar o flagelo decorrente do fenômeno climático. se o governo (ou os
govemos, porque nenhum deles até agora resolveu
nada) quiser, vence o flagelo. Agora, com o avanço
tecnológico das comunicações, está mais difícil esconder as lágrimas que rolam dos rostos das mulheres do Nordeste, vincados pelo sol, ou das crianças
subnutridas que aguardam, no sofrimento, a morte
ou o comprometimento definitivo do seu desenvolvimenta físico e intelectual.
Lula, o outro candidato, também foi ao Ceará,
ontem, ver a seca. Preferiu, no entanto, o município
de Jag'uaruana, ainda no Ceará, onde existe uma
adutora à margem do Rio Jaguaribe, que não funciona. Lula, porém, não tem responsabilidades. Ele não
é governante e dificilmente o será. Sua ida ao Ceará
é uma forma de fazer política mediante a denúncia,
atraindo para esse municipiozinho de nome bonito e
de muita infelicidade às cãmeras da mídia para mostrar que se o governo quisesse, lá não haveria seca,
porque a adutora funcionaria.
De Brasnia, o governo gera uma polêmica condenando os saques nos armazéns pelos flagelados.
O Ministério da Justiça brada, ameaça, e se estabeIeee uma polêmica.
Pois vejam: pode não ser correto, mais os saques são defensáveis e não se constituem em crime. O Código Penal Brasileiro prevê situações assim, justificadas como -estado de necessidade-. É
saquear ou morrer!
Em Brasnia também se saqueia.
Mas os cofres. Para enriquecer.
O SR. PAULO RITZEL (BlocoIPMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, o fumo tem-se firmado como
importante produto da pauta das exportações brasileiras. Em 1997, o setor fumageiro do Sul do Brasil
contabilizou novo recorde, com a exportação de 306
mil toneladas de fumo em folha, gerando divisas da
ordem de US$1,OS bilhões ao País. O volume exportado consolida o Brasil como maior exportador de
fumo do mundo, posição que ocupa desde 1993,
quando ultrapassou os Estados Unidos.
Mas este panorama está mudando. E para
pior, infelizmente.
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Com a globalização da economia, os preços
mínimos, a competição intemacional, que são os
problemas para quem exporta, a situação está ficando crítica. Argentina, Zimbábue e outros países
ameaçam tirar o Brasil desta posição.
A potrtica cambial do Governo e a estabilização do real como moeda forte, a cada dia que passa, tomam o preço do fumo mais alto, causando
grande preocupação a toda zona sul de produção
de fumo.
Ainda não temos pequenos agricultores
passando fome, como no interior do Ceará, mas
estamos caminhando para isso. Este processo eu
já vi de perto, como ex-Prefeito da cidade de Novo
Hamburgo, no Rio Grande do Sul, pois sou testemunha do estado de penúria vivido pelo setor
coureiro-calçadista, e assisti, sem poder fazer
praticamente nada, à região sul-calçadista se
transformar na maior máquina geradora de desemprego.
O fumo é cultivado, na maioria das vezes,
através do sistema de agricultura familiar. Já estarnos há três anos sem conseguir o aumento no
preço do quilo da folha do fumo. Falta política agrícola para os pequenos fumicultores. Não há preocupação do Governo - e nenhum incentivo ou
acesso - em que eles tenham financiamentos ou
.
subsídios.
Ao participar de uma reunião, por ocasião da
Festa Municipal do Furno, em Venâncio Aires, ouvi
de representantes do setor da região, entre eles o
Sr. Hainsi Gralow, PreSidente da Associação dos
Fumicultores do Brasil- AFUBRA, o Prefeito Municipai Celso Artus, o Vice-Prefeito João Hinterholz e o
Sr. Paulo Mathias Ferreira, sOlicitação de que seja
imediatamente estabelecida uma política por parte
do Governo Federal, para melhorar a dramática situação dos fumicultores.
Desta forma, Sr. Presidente, encerro este pronunciamento fazendo um alerta:
temos que apoiar os nossos pequenos agricultores para que permaneçam nas lavouras. Precisamos estancar urgentemente o êxodo rural, pois o
deslocamento dessas famnias para as cidades só
agravará a situação do desemprego, já em níveis insuportáveis. Exemplo disso, Sr. Presidente, é facilmente .constatado por quem visitar a minha cidade, a
encantadora e ex-bela Novo Hamburgo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, há oito dias desfilam pelas tribunas do Con-
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gresso Nacional pronunciamentos a respeito da
seca no Nordeste. Nenhum deles teve repercussão
junto às autoridades governamentais, sobretudo junto ao Poder Executivo. Continuam querendo tratar o
problema da seca, da pobreza, da miséria e da fome
por meio de medidas paliativas, dando esmolas,
cestas básicas e até voltando aos alistamentos das
famigeradas frentes de serviços.
Continua errado o Governo que toma essas atitudes. Demonstra não entender nada sobre as dificuldades do Nordeste. Deve ser atacado o problema
estrutural, confonne disse o jornalista Samuel Celestino em seu artigo, citado pelo Deputado 00mingos Leonelli, da Bahia. É preciso um programa
estrutural de obras para combater os efeitos da
seca, para diminuir o nível de desemprego, e o
Governo Federal nada está fazendo nesse sentido.
Significa que não há seriedade ou disposição política deste Governo pará resolver o problema da
seca no Nordeste.
O Sr. Presidente da República esteve em For-'
taleza, onde mandou distribúir cestas básicas. Mas
isso todos fizeram e fazem, isso as Prefeituras estão
fazendo. São medidas paliativas, sem nenhum efeito para,a solução deste grave problema.
Por isso, Sr. Presidente, apelo ao Sr. Fernando
Henrique Cardoso no sentido de mandar implementar as obras de infra-estrutura agrícola, como a
construção de barragens, de grandes açudes, de
adutoras, para que o problema da séca tenha solução defiriitivà.
.
Na verdade" não: ~ só' a.forne que existe rió
Nordeste. Existe também a sede. Em muitas cidades
falta água para beber porque nãO' há o precioso' lrquido arm~enacto em, Urn grande ~çude, em uma
grande barragem, pois o, Governo Federal nunca
teve o menor interesse em resolver esse problema.
Quando Governador, Sr. Presidente, criei o
Programa Canaã, que V. EX- conhece muito bem.
Fizemos grandes barragens, e nas regiões onde essas barragens foram construídas não há falta d'água, como no Vale do Piancó, onde o rio se tomou
perene. Lá há apenas falta de trabalho. E isso só
ocorre porque o Governo não concluiu as obras do
Projeto Canaã, como a irrigação, transformando a
terra seca num tapete verde da produção de gêneros alimentícios.
Encerro meu pronunciamento afirmando que
todas essas medidas paliativas do Governo Federal,
como distribuição de cestas básicas, são uma vergonha, uma esmola. O Nordeste não está pedindo esmola. O Nordeste quer a solução do problema me-
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diante obras de infra-estrutura. A grande solução seria a transposição das águas do Rio São Francisco,
mas sabemos que não ocorrerá porque a Bahia não
irá permitir. O Governo não tem coragem de enfrentar a política baiana e mandar água para o Nordeste
através da transposição das águas do São Francisco, contrariando os interesses dos baianos; estes
nunca serão prejudicados.
Já que o Governo não tomará essa providência, deve mandar construir as barragens e os açudes estudados pelo DNOCS e pela Secretaria de
Obras do Governo da Paraíba. Essa seria a solução
que poderíamos aplaudir. Do contrário, continuaremos a afirmar que é uma vergonha o que o Governo
Federal está fazendo com o Nordeste.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
(Bloco/PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, S.- e Srs. Deputados, primeiramente, gostaria de parabenizar, mais uma vez, os
participantes do 3º Encontro Nacional de Dirigentes
Lojistas, que se realiza em Brasília.

A política econômica do Governo Federal temse orientado segundo as diretrizes de consolidação
da estabilidade do real e de promoção de ajustes
nas contas externas e nas contas públicas~ visando
a edificar uma base sólida para um crescimento sustentado.
O cenário externo, sobre o qual se apoiava a
estratégia de correção gradual dos desequilíbrios fiscal e cambial, sofreu uma transformação radical a
partir de outubro de 1997. A crise mundial das bolsas causou impacto considerável sobre as contas
externas e levou o Governo a adotar rapidamente
um conjunto de medidas emergenciais de política
econômica que funcionasse como barreira à fuga de
dólares do País. Felizmente, conseguimos superar
esse primeiro ataque ao Plano Real.
Em complemento, foi acionado um pacote de
medidas para reforçar a competitividade externa, reduzir os gastos e aurnentar as receitas. Ao mesmo
tempo, intensificaram-se as negociações com o
Congresso Nacional para acelerar a tramitação das
refonnas constitucionais.
As perspectivas da economia brasileira para
1998 estarão influenciadas pelo ritmo de superação da
crise econômica internacional e. pelas respostas que o
Brasil continuará dando a ela. A reação da política
econômica foi fundamental para garantir a defesa da
estabilidade da nossa moeda e para indicar que a desaceleração do crescimento deverá ser breve.
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Nos últimos quatro anos, a economia cresceu
cerca de 18%, enquanto o crescimento acumulado
de 1990 a 1993 havia sido negativo de 0,82%.
O aumento da produtividade é fundamental
para a estratégia econômica brasileira. Essa política
consiste em induzir a economia a retomar uma trajetória de elevação da produtividade compatível com
os padrões internacionais pela maior exposição à
concorrência extema.
Não bastasse a recente notícia sobre a ampliação do déficit público, a divulgação da taxa de desemprego do setor secundário aponta para um problema delicadíssimo, de difícil solução no curto prazo, em face da conjunção de uma série de fatores, a
saber: a) as elevadas taxas de juros; b) a contenção
da demanda e a estabilização econômica; c) os
ajustes que as empresas têm feito diante da nova
conjuntura de estabilidade; d) a reestruturação produtiva e as novas técnicas de gestão e controle; e) a
abertura comercial e a realidade global e competitiva·
dos produtos importados.
O desemprego é um dos grandes fantasmas
deste final de século. Para se ter uma idéia da dimensão desse problema crônico da conjuntura econômica mundial basta tomar como exemplo a Comunidade Econômica Européia, onde 12 a 15% dos trabalhadores estão desempregados.
Por outro lado, a redução da massa salarial, os
elevados índices de inadimplência, além das ainda
elevadas taxas de juros fazem com que não sejam
boas as perspectivas para o comércio, pelo menos
neste primeiro semestre. Espera-se, neste início de
ano, que a inadimplência, tanto para as pessoas físicas, quanto para as jurídicas, continue alta por conta
do desemprego e da queda no ritmo da atividade
econômica.
Outro fator a desestabilizar o comércio interno
é o contrabando que, segundo O Presidente da Confederação Nacional do Comércio, Dr.Antônio de Oliveira Santos, ·somente na fronteira do Brasil com o
Paraguai movimenta um volume da ordem de 9 bilhões de dólares anuais, ou seja, quase 20 % de
nossas importações. Segundo ele,cerca de 120
mil pessoas cruzam essa fronteira a cada dia.
Essa massa de mercadorias é transportada diariamente por cerca de 2 mil caminhões, em dezenas
de milhares de contêineres que entram pelo Porto
de Paranaguá e trafegam livremente pelas estradas
brasileiras.
O Governo brasileiro, as autoridades aduaneiras e a Polícia Federal - lembra o Presidente da
CNC - até hoje não tomaram uma iniciativa séria de
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enfrentar esse problema, apesar dos enormes prejuízos que acarretam à Nação.
A contrafação, ou seja, a comercialização de
produtos falsificados, é outro grave problema para·o
comércio, mencionado pelo Dr. Oliveira Santos. Marcas famosas, protegidas pela legislação que defende a criatividade e o trabalho, são imitadas freqüentemente e negociadas fora do comércio legal que
paga todos os direitos de marcas e patentes.
Questão vital para a economia brasileira, a Reforma Tributária está mais uma vez na pauta de discussões da Câmara dos Deputados. O Relatório do
Deputado Mussa Demis (PFL - PI) deve ser votado
ainda neste semestre.
O próprio Governo admite que o atual sistema tributário é obsoleto, complexo demais e prejudicial à
competitMdade das empresas brasileiras. Também reconhece que mantém uma estrutura que favorece a
sonegação e toma oneroso o controle e a fiscalização.
Importante salientar, em relação a essa reforma, é que dois pontos da emenda constitucional
apresentada pelo Governo atenderão a antigas reivindicações do setor: a simplificação dos impostos e
a unificação da alíquota incidente sobre produtos e
serviços.
Não obstante o cenário econômico relativamente desalentador para a atividade comercial, em
geral, reportagem publicada em O Globo, de 29 de
março deste ano, dá conta de que dez importantes
firmas comerciais dos setores de fast-food, supermercados, alimentação, magazine e outros pretendem, em 1998, expandir suas redes de atendimentos ao consumidor com mais 176 lojas, que proporcionarão cerca de 13 mil novos postos de trabalho,
com muitos milhões de investimentos a estimularem
a economia brasileira .
Esse papel estimulante do comércio, em relação às demais atividades econômicas, leva-nos da
conjuntura para a estrutura, pois não se deve perder
de vista que o setor nem sempre tem seu papel de
promotor do desenvolvimento devidamente reconhecido. Em geral, quando se examina o processo de
crescimento de urn País, assinala-se que os investimentos desempenham a função motriz, e eles normalmente são concebidos em termos de instala0ões
industriais e bens de produção. Quase nunca se dá
a merecida importância ao fato de que parte substancial dos investimentos da economia realiza-se
para permitir operações típicas de distribuição de
bens e serviços.
Nesse sentido, quero congratular-me com os
promotores deste 3º Encontro Nacional de Dirigen-
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tes Lojistas, especialmente pela idéia de fazer do
mesmo um instrumento decisivo para aconscientização da importância exercida pelas lideranças lojistas, não só no âmbito do seu segmento como, de
resto, em toda a comunidade local, ressaltando ainda a responsabilidade dos líderes lojistas pelos rumos e decisões dos assuntos relativos ao comércio.
Esse novo posicionamento que a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas passa a adotar, doravante, que será marcado por uma maior mobilização
política de suas lideranças em todo o território nacional, há de ser o caminho seguro para o maior fortalecimento desse segmento tão importante da economia brasileira. Para finalizar, devo registrar que, de
minha parte, os dirigentes lojistas sempre terão uma
aliada incondicional a apoiar, no âmbito do Congresso Nacional e do meu Estado, o Espírito Santo, as
causas de interesse deEse segmento econômico.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa.·dos, inscrevi-me para o PequenO Expediente pensando em falar sobre vários temas que afligem o
País no momento, como a crise das universidades, a
seca, o desemprego, o incêndio, a entrega das nossas riquezas, mas hoje darei enfoque ao problema
das universidades e da seca. Por quê? Ao primeiro
assunto, porque hoje pela manhã houve um debate
sobre a crise que envolve as universidades, os professores; ao segundo, porque é justamente um dos
motivos que vem fazendo com que a Nação inteira
se solidarize com o Nordeste, vítima desta seca intensa.
Reforço minha tese de hoje estar falando nesta
Casa sobre. outras questões. O País vive de imagens. O País busca nas imagens mais fortes a esperança e as respostas que queremos.
Trago duas imagens para reflexão dos companheiros Deputados. A primeira delas é a de Fernando Henrique Cardoso, ainda candidato à Presidência
da República, montado num cavalo e comendo buchada, quando de sua visita ao Nordeste.
Como nordestino, preocupado com a situação
de miséria explorada pelos políticos há tanto tempo,
eu ri de alegria e de esperança. Pensei então: agora
teremos um Presidente que, sem dúvida, fará a
transposição do São Francisco, irrigará o Nordeste e
o transformará, utilizando todo o seu potencial agrícola, no celeiro do Brasil, quem sabe, do mundo.
Produtor de grãos por excelência e de outros tantos
produtos, somando-se a isso a força de trabalho
imensamente corajosa e inteligente que ali está, so-
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breviventes da seleção natural, o Nordeste se faz
com o seu povo. Essa imagem muito forte trouxeme esperança.
A segunda foi quando o Prof. Cardoso, depois
de assumir a Presidência, fez, por meio de todos os
canais, uma imagem de si mesmo como Presidente
e professor. Ali também estava a nossa esperança,
porque sem educação, sem universidades, sem produção de conhecimento não teremos futuro como
Nação, principalmente agora quando se avizinha o
milênio do conhecimento.
Sr. Presidente, agora estou eu aqui frustrado.
Há três anos alimentei a minha emoção, o meu dever de Parlamentar e de cidadão com as fortes
imagens assistidas pOl todo o Brasil, que representavam as promessas que acabei de relatar, e
o Prof. Fernando Henrique Cardoso mentindo à Nação.
Hoje temos a resposta. As universidades em
greve, os hospitais universitários, as escolas, os
centros de pesquisa fechado~ e..~. Qrºf~Sl?ores. desesperados. Do outro lado, o Nordeste continua sendo enganado. Seu povo continua sendo instrumento
de trabalho no mercado do Sul ou em qualquer outra
região. Os políticos nordestinos ainda estão negociando votações e esperando que o Sr. Presidente
conclua sua proposta tão sedutora.
Estamos novamente vivendo uma seca no Nordeste. Desde 18n as secas no Nordeste são sinais
de tragédias. O povo nordestino, este povo valente
que povoou todo o Brasil, que vendeu sua força de
trabalho barata em todos os locais - Serra Pelada,
São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Centro-Oeste -, que foi humilhado, morto e espezinhado, está
à espera de soluções que não podem ser apenas
para este momento, com doações de cestas básicas e a visita ridícula do Prof. Cardoso exibindo uma
espiga de milho, como se nada l:!()ut>esse sobre a
vida naquela região.
Nós, desta Casa, exigimos uma resposta em
defesa do Nordeste.
Sr. Presidente, V. Ex!! que, como paraibano, se
lembra de outros estadistas, do desenvolvimento do
seu Estado, dos açudes, da água, do incentivo à
agricultura e da pujança da Paraíba, não pode deixar de solidarizar-se neste momento com o povo
nordestino.
Exigimos que o Governo do Prof. Femando
Henrique Cardoso tome medidas sérias, faça imediatamente a transposição das águas do Rio São
Francisco pa....ei. irrigar o Nordeste e crie uma política de reflorestamento para a região. Em vez de co-
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locar homens com enxada na mão machucando a
sola dos pés, que plante, que arborize, que traga
água para o Nordeste e crie uma política de produção e planejamento, porque o Nordeste não precisa de esmola!
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, aos 85 anos de idade neste mês de maio, a
Irmã Marcelina de São Luiz estará comemorando
seu jubileu de ouro como religiosa.
Ainda dirige o Orfanato Cristo Rei, onde está
desde 1957. Fundado pelo Padre Leandro em 30 de
outubro de 1924, sem dúvida é o lugar onde cerca
de cem crianças são acolhidas com muito carinho
em meu Estado do Espírito Santo.
Não foram poucas as dificuldades enfrentadas
ao longo desses anos. A sede atual, fruto do trabalho e dedicação da Irmã Marcelina, teve suas obras
iniciadas em 1964, e em 1967 as crianças foram
para lá transferidas.
Sua coragem e fé abriram novos caminhos na
história do Orfanato Cristo Rei, buscando cada vez
mais dignidade para seus filhos. Irmã Marcelina ajudou a formar homens de bem que hoje têm suas famílias e bons empregos, muitos advogados, médiGOS, administradores, militares, bancários, e um sacerdote católico.
Homenageada com vários títulos, guarda a humildade e a simplicidade dos puros de coração.
O Orfanato Cristo Rei recebe tímida ajuda dos
poderes públicos e é a obstinação da Irmã Marcelina, que mantém as condições mínimas para a sobrevivência desta obra admirável.
No transcurso do seu jubileu de ouro, Irmã
Marcelina faz lembrar a epístola de São Paulo: ·Se
eu tivesse conseguido o mundo todo, mas não tivesse caridade, de nada me valeria".
Irmã Marcelina conseguiu o respeito e a admiração, porque trabalhou e realizou suas obras com
caridade e amor.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a irmã
Marcelina de São Luiz nasceu no Estado do Rio de
Janeiro, em 19 de março de 1913, com o nome de
batismo de Maria Braz Sant'Anna.
Filha de Luiz Sant'Anna e Francisca Sant'Anna, já falecidos. Família de oito irmãos: Manoel, Irmã
Marcelina, Geni, Darci, Pedro, Francisco, Rita e
João, este último, pai do técnico do Flamengo, Joel
Santana.
Dos oito irmãos, cinco já faleceram, restando
João, Rita e Irmã Marcelina.
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Aos três anos de idade, Irmã Marcelina veio
para o Espírito Santo em companhia dos pais e do
irmão mais velho, Manoel. Foram morar na Fazenda
São Felipe, Distrito de Marapé, próximo à cidade de
Muqui. Aos seis anos, seus pais se mudaram para a
Fazenda Oriente e posteriormente para a Fazenda
Espanhola.
Tempos depois, já em Muqui, foi morar numa
casa alugada, sendo então matriculada no Grupo
Escolar Marcondes de Souza.
Nessa época, existia em Muqui o Colégio Sagrada Família, dirigido por religiosas. Foi quando a
Irmã Marcelina teve seu primeiro contato com as religiosas e ficou muito impressionada com o tratamento carinhoso que delas recebia.
Quando tinha onze anos, seus pais retomaram ao
Rio de janeiro. Apesar da religiosidade dos pais, quando
souberam do interesse da Innã Marcelina em entrar
para a Congregação Religiosa, todos foram contra, em
razão da rigidez familiar e do amor dos pais pelos filhos,
que não queriam o seu afastamento da famnia
Aí começou a peregrinação da Irmã Marcelina.
Já aos treze anos começou a trabalhar em colégios,
hospitais e Santas Casas, nas cidades de Valência,
Juiz de Fora, Campos e Belo Horizonte. Nesta última permaneceu por oito anos no Hospital Santa
Marta, já como religiosa, com o voto temporário da
Congregação Cristo Rei, de Cachoeiro do Itapemirim, onde fora muito bem recebida pela Irmã Gertrudes, Superiora da Congregação. Posteriormente, a
Irmandade teve que mudar de nome, em razão de a
Santa Sé constatar que já havia outra entidade com
o mesmo nome. Passou, então, a chamar-se Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia.
Seu trabalho, sua dedicação até obter o voto
perpétuo foram longos e de muito sacrifício, mas
com muita felicidade, pois passou a servir a Deus
por sua inteira vocação e ainda enfrentando oposição de familiares.
Primeiramente, fez o postulado durante um
ano; depois, dois anos de noviciado, mais cinco
anos de voto temporário e, finalmente, em 1948,
obteve o voto perpétuo. E agora, no decorrer do
mês de maio, estará comemorando seu Jubileu de
Ouro, como religiosa: cinqüenta anos servindo a
Deus.
A Irmã Marcelina chegou ao Orfanato Cristo
Rei em 1957, ocasião em que a instituição era dirigida pela Irmã Clara. Posteriormente, o orfanato teve
a direção da Irmã Lúcia e, após, da Irmã Dorotéia.
Funcionava no antigo Convento São Francisco, na
Cidade Alta, em Vitória. Dali, a Irmã Marcelina
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acompanhou as crianças do Orfanato que foi transferido para o antigo Seminário Nossa Senhora da
Penha em Campo Grande, Cariacica.
Novamente de mudança com as crianças
para o antigo Seminário da Praia de Santa Helena,
em Vitória, ela e as crianças passaram muitas dificuldades devido à precariedade das instalações,
com capacidade apenas para a metade das 250
crianças, aos problemas de água, luz etc., que colocavam em risco até a saúde de todos os que lá
se abrigavam.
Foi nessa época que Irmã Marcelina sentiu a
necessidade de o orfanato ter a sua própria sede,
evitando assim as constantes mudanças que tanto
prejudicavam as crianças.
Com muito sacrifício e dedicação de pessoas
amigas, várias empresas e organizações da sociedade civil e com a colaboração do povo bom e generoso, Irmã Marcelina iniciou a construção da
sede do Orfanato em Campo Grande, em 1965.
Em 1968 transferiu-se definitivamente com as
crianças para a nova sede, com a obra ainda inacabada.
Hoje, o Orfanato Cristo Rei se constitui no orgulho de todos os capixabas, cuidando atualmente
de cem crianças e adolescentes, mantendo-se com
doaçÕes do povo e com a ajuda de Deus.
Além de toda a estrutura necessária para bem
atender às crianças e aos adolescentes nas suas
necessidades básicas, o Orfanato Cristo Rei ainda
conta com uma Igreja, onde são celebradas as missas dominicais pelo Pe. Zeferino Magnago, e com
um Ginásio de Esportes coberto, com iluminação e
capacidade para 2.000 pessoas.
Foi uma vida inteira dedicada às crianças.
Sua coragem e fé abriram novos caminhos na
história do Orfanato Cristo Rei, buscando cada vez
mais dignidade para seus filhos. Ela ajudou a formar
homens de bem, que hoje têm suas famílias e bons
empregos, desde advogados, médicos, administradores, militares, bancários até um padre.
Hoje, com 73 anos, o Orfanato Cristo Rei abriga cem meninos que têm mais que um abrigo: um
verdadeiro lar. Com a educação e o carinho que recebem, essas crianças se tomam verdadeiros cidadãos.
Essa vida de luta, fé e amor à causa, da Irmã
Marcelina, é reconhecida por toda a sociedade espírito-santense, nas homenagens que lhe são
prestadas, tendo sido agraciada com os seguintes
títulos:
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- Cidadã Espírito-santense, concedido pela Assembléia Legislativa do Espírito Santo.
- Cidadã Vitoriense, concedido pela Câmara
Municipal de Vitória.
- Honra ao Mérito, concedido pela Câmara Municipal de Cariacica, por ocasião das comemorações
do centenário de Cariacica.
- Honra ao Mérito, concedido pela Federação
das Indústrias do Estado do Espírito Santo, por ocasião das comemorações dos 50 anos da Findes.
Este ano, a Irmã Marcelina comemorou 95
anos de vida, 41 dos quais dedicados somente ao
Orfanato Cristo Rei.
O Orfanato Cristo Rei foi fundado em 30 de outubro de 1924, pelo Pe. Leandro Dello'Homo, que faleceu em 1937, sendo que a sede própria foi construída
com o empenho total da Irmã Marcelina, depois de
tantas mudanças de locais, que não ofereciam a mínima condição de abrigar as crianças. Construção esta,
que custou muito sacrifício a Irmã Marcelina, viajando
todo o Estado na boléia de um velho caminhão, em
busca de doações como madeira, telhas, lajotas e outros materiais, para ver realizado seu sonho de dar às
crianças um local digno. Nessa peregrinação acabou
sofrendo três acidentes, a altas horas da noite, somente permanecendo viva até hoje por verdadeiro milagre,
porque Deus sempre esteve ao seu lado.
Conseguiu também que o cantor Roberto Carlos realizasse um show para ajudá-Ia a terminar a
obra.
Atualmente, o Orfanato conta com 25 funcionários, três servidores cedidos pela Prefeitura de Cariacica, dois profissionais voluntários da área médico-odontológica, um professor de música e cinco voluntários nos trabalhos de catequese, celebrações
das missas dominicais e eventos religiosos, que colaboram com seus serviços, sendo mantidos pelo
povo bom e generoso, que contribui, através de
camê enviado pelo Orfanato pelos correios. O Orfanato também recebe doações de roupas, calçados, brinquedos, material escolar e, ainda, verduras, frutas, legumes e outros gêneros alimentícios,
que são entregues diretamente na instituição ou
oferecidos pelos telefones (027) 336 1440 e Fax
(027) 3431429.
Era o que tinha a dizer.
O SR. AROLDE DE OUVEIRA (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, o Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações
e do Sistema Postal (PASTE) prevê as necessidades e sinaliza para os investimentos do setor de
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telecomunicações até o ano 2003. Até o ano de
1997, o programa foi cumprido, alcançando o equivalente a 7,5 bilhões em sistemas colocados em
serviço e 6,2 bilhões de reais de novos contratos. Para 1998, contudo, embora o Paste não
preveja ruptura no nível de investimentos, em
virtude do calendário da privatização, o orçamento e os limites foram fixados em dois terços dos 8,5
bilhões do ano (adotou a data limite de agosto/98
para a privatização).
A entrada em serviço de novos sistemas deverá cumprir o orçamento. Porém, os novos contratos
não alcançarão 20% do previsto, segundo projeções
do setor industrial.
Ora, Sr. PresidenteJ são os novos contratos
em carteira que mantêm os níveis de atividades das
indústrias locais J que fizeram grandes investimentos
em suas plantas para atender às necessidades do
Paste, o qual não prevê tal interrupçãoJ muito menos
tão prolongada J podendo permanecer por mais de
um ano em hipótese otimista. Tal situação vai acarretar mais desemprego e mão-de-obra de alta qualificaçãoJ em que os salários médios ultrapassam os
mil dólares mensaisJ além de provocar o encerramento das atividades de muitas unidades industriaisJ
com perdas irrecuperáveis.
Considere-se aindaJ Sr. PresidenteJ que as demandas judiciais e as condições de mereado sinalizam para uma modifICação dos mecanismos de privatizaçãoJ o que poderá provocar reajustes irremediáveis J e para maiorJ no calendário de venda do
Sistema Telebrás J tomando a situaçãoJ que já é grave J insuportável para a indústria local.
O que o Governo brasileiro pensa fazer nesse
período de transição para preservar os investimentoS
feitos pelos industriais do setorJ que atenderam aos
apeloS do Ministério das Comunicações e investiram
no Brasil de acordo com as projeções do Paste? Na
verdade Jo Paste não prevê nenhum risco de interrupção das compras pelo monopólio Telebrás, mesmo em
virtude da privatização. O sistema pode e deve ser
vendido em plena atividade. Se assim não fosse J muitos investimentos teriam sido inviabilizados e muitos
empregos não teriam sido preservados.
São muito sensatas J no meu entendimento J as
declarações do Sr. Ministro Luiz Carlos Mendonça
de Barros e do Sr. Presidente do BNDES com respeito à busca de melhores oportunidades de mereado para vender o Sistema Telebrás. Apelo para o Sr.
Ministro para queJ com a mesma preocupação sensata J avalie a situação da indústria local J buscando
não aumentar os custos sociais da transição.
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Sugiro mesmo que o Orçamento deste ano não
seja interrompido em agostoJ mas que seja previsto
para realização plena no anoJ suspendendo-se, em
cada caso J e quando for precisoJ no momento da privatização da respectiva empresa.
Corno' não faltam recursos, os níveis de caixa
da Telebrás são mais que suficientes J trata-se apenas de uma medida legislativa do Congresso Nacional para restaurar os limites de investimento e reto-- ..
mar o ritmo de compras pelo mercado único do setor
- mercado monopólicoJ ou monopsônio, para usar a
palavra correta -J que não deixa outras alternativas
de sobrevivência para a indústria local.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Arolde de
Oliveira, o Sr. Efraim Morais, 4$1 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Maurício, 1$1 Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Concedo a palavra à Sra. Deputada Elcione Baroalho.
A SRA. ELCIONE BARBALHO (BlocoIPMDB
- PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidenteJ S,a& e Srs, DeputadosJ a crise das universidades públicas brasileiras se espalha como pólvora
acesa por todos os Estados J·e estamos enfrentando
hoje uma das mais .longas e efetivas greves de professores dessas universidades.
No meu EstadoJ o P:.iráJ além de todos os problemas comuns às universidades públicas de todo o
Brasil J a Universidade Federal do Pará, corno as demais da região amazônicaJsofre com a maior e mais
séria crise de falta de recursos do Governo.
'Embora a Univerridade Federal do Pará seja a
segunda maior universidade pública federal em número de alunos J embora seja a segunda melhor universidade federal em desempenhoJ embora seja a
maior universidade da região amazônica, os recursos federais a ela destinados a colocam em décirno
segundo lugar entre as instituições públicas de ensino superior. A UFPA conta com um corpo docente
que a coloca em décimo primeiro lugar em número
de professores.
'IssO demonstra que a falta de aplicação de recursos federais nas universidades públicas da Região Norte acarreta uma desproporção enorme entre
sua importância para formação e qualificação de recursos humanos e o que elas efetivamente podem
oferecer em termos de mestrado e doutorado, por
exemp/oJ e em pesquisa - que também é um aspecto fundamental para a região amazônica.
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Se compararmos a oferta de cursos de mestrado e doutorado disponíveis para as Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, verificaremos que todo
esse universo só dispõe de menos de 20% do que é
oferecido pelas universidades do País inteiro. As
universidades públicas da Região Sul sozinhas oferecem 13,5% dos cursos de mestrado e doutorado
disponíveis, e a Região Sudeste detém 69,7% desses cursos.
Essas disparidades revelam apenas um dos
inúmeros aspectos que demonstram o imenso desequilíbrio que caracteriza as desigualdades regionais
neste nosso imenso País. E, infelizmente, embora a
Constituição proclame como um dos fundamentos
da nossa República o fim dessas desigualdades, o
que vemos é o agravamento do verdadeiro abismo
existente entre as diversas regiões. Fora de dúvida,
a região amazônica é a mais sacrificada.
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sair candidato, colocando seu nome à disposição do
povo do Estado, o Governador de Rondônia, Valdir
Raupp de Matos, do PMDB, ansioso pelo poder, inebriado pelas firulas e pelas benesses ocorridas desde o dia de sua posse, mais que rapidamente articulou a sua base, mas não no sentido de conquistar
aliados do PSDB para um eventual apoio à sua candidatura ao Governo do Estado. O Governador Valdir Raupp, valendo-se de representantes que granjeou de forma no mínimo suspeita no PSDB, usa da
chantagem financeira, barata, por vezes até da
ameaça de demissão de funcionários, para obter o
que aparentemente conseguiu, ou seja, a renúncia
dos membros do Diretório Regional do PSDB em
Rondônia. Ocasiona a destituição do Diretório Regional e, por conseguinte, elimina a candidatura do
eminente José Guedes.

Com o objetivo de tentar diminuir, ao menos
um pouco, esse estado de permanente desigualdade, que se reflete de forma terrível no sistema público de ensino superior, é que nós, Deputados do
Pará, reunimo-nos ontem aqui na Câmara com o
ilustre Reitor da Universidade Federal do Pará, com
Deputados Estaduais e com técnicos ligados àquela
universidade para buscar incluir no Orçamento federal de 1999 maior volume de recursos destinados às
universidades públicas da região amazônica, especialmente à Universidade Federal do Pará, que nesses últimos anos vem sendo cada vez mais sacrificada na divisão dos recursos federais.
Por fim, Sr. Presidente, gostaria que este pro:nunciamento fosse divulgado no programa A Voz do
Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
. O SR. EMERSON OLAVO PIRES (PSDB RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srm e
Srs. Deputados, hoje venho trazer ao conhecimento
desta Casa fato que está ocorrendo no Estado de
Rondônia. Na qualidade de tucano, de peessedebista, sinto-me bastante magoado e ofendido pelo que
vou relatar.
Com a iminência da candidatura do· PSDB ao
Governo do Estado de Rondônia, despontou um
nome entre os vários até então surgidos no partido:
o do ex-Deputado Federal e ex-Prefeito de Porto Velho, José Guedes. Numa atitude democrática, de
plena transparência, o então eminente candidato
José Guedes sugeriu que fosse realizada uma prévia eleitoral, uma consulta às bases do partido em
Rondônia. Nada mais justo e democrático.

Conforme o meu ponto de vista, José Guedes
é candidato, e se existir democracia aliada à justiça
- quero crer que exista -, ele continuará sendo. A
razão da denúncia deve-se ao fato de que nada disso se justificaria não fora a ameaça de o Governador
Valdir Raupp perder o seu projeto maior, que é a
sua reeleição, projeto esse que, acredita S. Ex!!,
deve ser concretizado pela sua própria vontade, esquecendo-se de que a rejeição do povo contraria a
sua opinião pessoal.
Isso não estaria sendo trazido à tona não fora
a vergonhosa disputa pelo apoio do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Acredito que a única pessoa que pode marcar uma opinião, acabar com esse
mal-estar ocorrido no Estado de Rondônia, dar um
basta a tudo isso é o Presidente da República, que
deve manifestar-se a favor de uma candidatura do
partido.
Não acredito, Sr. Presidente, que a candidatura
de José Guedes seja vista como ditatorial, como dizem alguns companheiros. Aqueles que realmente
contestam a candidatura desse companheiro e que
pertencem ao PSDB, se não concordam, que apre,
sentem a sua própria candidatura, mas que não façam uso da barganha política, do jogo sujo, da
ameaça e da pressão, como foi feito com alguns, vi~
sando simplesmente derrubar uma candidatura democrática e justa, para com isso garantir a reeleição
do atual Governador de Rondônia.
Nesse sentido, gostaria de tomar público o fato e
pedir que a executiva nacional do partido ou se manifeste com justiça ou se poupe de uma manifestação
desnecessária, um problema meramente regional.

Expondo ele o seu potencial eleitoral, a sua
coragem, a sua opinião e a sua determinação em

Nesse caso, contando com a parcialidade que
acredito não seja necessária da executiva nacional
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do PSDB, quero conclamar os companheiros do par-
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Ora, dizem os entendidos que a Petrobras tem
de estar onde tem petróleo, mas não e necessário
Mário Covas, que compartilha da mesma opinião
muito esforço para se entender o óbvio. O que queque a minha e lamenta a atitude que vem sendo
remos entender é essa transferência repentina da .
montada pelos tucanos de Rondônia, alguns dissiempresa, querer sair da região paraense sem uma
dentes ligados à ala do Governo e os Governistas, a
justificativa plausível, quando na realidade nossa refazerem, de uma vez por todas, com que o Presigião é rica em matéria-prima que justifica a sua perdente Fernando Henrique Cardoso se posicione em
manência no Estado. Temos gás natural em abunrelação àqueles que são do seu partido. Ou S. exdância, pretexto alegado pela Petrobras para se
transferir para Manaus.
continua sendo tucano, peessedebista, ou realmente
A perda da Petrobras para o Estado refletirá
restringiu-se ao mero cargo de Presidente da República, tomando-se apartidário.
negativamente na nossa balança comercial, e isto é
Era o que tinha a dizer.
sabido de todos; somente ela não vê essa realidade.
O SR. OLÁVIO ROCHA (PSDB _ PA. PronunEntão, temos de explorar mais profundamente tanto
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
as ações Políticas quanto as técnicas, para mostrar
Deputados, como se não bastasse toda essa onda
à empresa a importância de sua presença na região.
de desemprego que assola o País de Norte a Sul, o
Ela, que sempre teve e terá bons rendimentos e
Estado do Pará está prestes a receber mais um duro
boas perspectivas de investimentos no nusso Estagolpe na sua frágil economia. Trata-se da pretensa
do, para explorar, pesquisar e fazer prospecção no
transferência da base da Petrobras de Belém para
território, não poderia submeter-nos ao sacrifício de
Manaus. Se isso realmente ocorrer será um baque
nos levar para o fundo do poço, com essa retirada
muito forte para o Estado, que terá de arcar com as
mais política do que técnica.
péssimas conseqüências de retardamento no seu
Conforme informações noticiadas pelos jamais
desenvolvimento. e progresso.
do Pará, a mudança da base para Manaus leva a
A transferência da base da Petrobras para Maempresa a gastar, se) com aluguel de um prédio, 18
naus significará perdas irreparáveis para o Estado,
mil reais por mês, além do que, terá ail,da de depois deixarão de ingressar na sua economia cerca
sembolsar a quantia de 2 milhões de reais para
ádaptar o prédio às suas hecessidades, enquanto
de 120 milhões de dólares, o que corresponde' a
60% dos 200 milhões de dólares do orçamento da
que em Belém dispõe de prédio próprio, cais de porempresa para a região Norte, e quem se beneficiará
to que suporta ancoragem de navios de grande calacom essa fatia será o Estado do Amazonas, em dedo. Realmente a 'questão da transferência não é téctrimanto da nossa região.
. l'1iCa; fica evidenCiado que é política. A Petrobras está
O Pará vem se debatendo com a Vale do Rioufilizando os métodos dbs grandes investidores munDoce, porque até agora ela não decidiu pela instaladiais que retiràr'n seus capitais, deixando a quebradeira
ção da usina de cobre dosalobo no Estado. Além
. no-mercado interno do local em que estavam invesdisso, ele perdeu o escritório central dessa empresa
tindo. Não Podemos adrhitirtal tratamento.
mo
para o Estado do Maranhão. Isso vem provocando
Solicito portanto ao Ex Sr.. Ministro das Mienormes perdas para o Pará, principalmente no sennas e Energia,·Dr. Raimundo Brito, que busque rever a situação, até mesmo para que a empresa
tido de atrair grandes investimentos. Agora, ele se
vê às voltas com a Petrobras; que quer se transferir
faça um estudo mais acurado e veja que. já foi depara Manaus. Caso isso ocorra, será mais um forte
monstrado, que a.extração do gás natural é tamabalo na estrutura socioeconômica do Estado, pois
bém viável na Ilha de Marajó. Desta forma, nada
sepultará a vinda dos grandes investimentos para o
impede a .permanência da· base da Petrobras ,em
setor, paralisando seu desenvolvimento.
Tapanã,Bélém.
Sr. Presidente, essa transférência causará, por
Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamenmulto tempo, danos para o Pará. Representa dizer
to seja divulgado em A Voz do Brasil e nos demais
que isso acarretará, de imediato, urna queda na ecomeios de comunicação desta Casa.
nomia interna, com o conseqüente aumento de deO SR. CARLOS NELSON (BlocoIPMOB - SP.
. semprego no Estado. Por outro lado, qual outra granSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
de empresa, do porte da Petrobras, irá investir no
Deputados, na segunda-feira fui surpreendido, em
Estado, se ela, Petrobras, empresa que vela pelos
minha cidade, durante todo o dia, com estampidos
interesses nacionais, está se retirando da região?
de foguetes, conseqüência da assinatura de um contido, o próprio Governador do Estado de São Paulo,
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trato da Caixa Econômica Federal com o Município
de Mogi-Guaçu, no valor de 12 milhões de reais.
Como Deputado Federal que tem dado apoio
ao Governo, fui surpreendido pelo ato e pelo momento em que isso aconteceu. Devo dizer que
esse financiamento, em grande parte, será utilizado para remover o sistema de tratamento de esgotos da cidade para outro, situado 12 quilômetros
abaixo.
Considero uma barbaridade o Governo Federal
gastar esse dinheiro no Estado de São Paulo, em
um Município como Mogi-Guaçu, para fazer' um
novo sistema de tratamento de esgotos, enquanto o
Nordeste brasileiro passa fome. É simplesmente um
escândalo, além de. uma grande indelicadeza para
com o Deputado que tem dado apoio consciente às
ações do Governo Federal.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, na últi.ma quinta-feira, tão logo cheguei a São Paulo, estive
no Palácio dos Bandeirantes para ter uma conversa
franca com o Governador Mário Covas, tendo em
vista o meu pronunciamento feito na tribuna da Câmara dos Deputados referente à duplicação e à nãoexecução da terceira faixa da Rodovia SP-342, que
liga Mogi-Guaçu e Mogi-Mirim ao Município de Espfrito Santo do Pinhal.
.
. Foi uma conversa sincera e positiva, à.medida que os argumentos que utilizei na tribuna para
que o Governo Estadual revisse a posição de implantar uma terceira faixa foram absolutamente
convincentes, fato que levou o Governador Mário
Covas a solicitar ao Secretário dos Transportes
que fosse agençlada uma. audiência ainda. páía
esta semana, com o objetivo de ~~' ~er J.l1Tlé! ,discl!ssão mais ampla e com maiores detalhes sobre o assunto elT!questão.
Aproveitei esse encontro e levantei outras duas
questões de extrema importância para' a nossa região. Primeiro, seria a garantia de que a Fepasa e o
seu remanescente patrimonial tomassem definitiva a
cessão da antiga Chácara' da Mogiana, no .centro de
Mogi-Mirim, e que hoje é ocupada el11parte pelo
Clube de Campo Recanto Mogiano, pleito esse de
grande parte das comunidades mojianas.
A segunda, e mais importante, é que reiterei ao
Sr. Governador um pedido, que já lhe havia sido feito por outros políticos e por Iidera~s empresariais
da região, quanto à necessidade de uma rápida pavimentação do Aeroporto de Mogi-Mirim.
A solicitação tem em vista a absoluta carência
de uma pista de pouso adequada na região situada
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entre os Municípios de Poços de Caldas, Ribeirão
Preto, Pirassununga e Campinas.
Na verdade, o campo de pouso do Aeroporto de
Mogi-Mirim transcende os interesses do Município. É
uma obra tecnicamente perfeita, com pistas de 1.500
metros, mas com possibilidade de maior extensão, e
que se situa exatamente no centro geográfico das cidades de Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu e Itapira.
Será, seguramente, a melhor a1temativa de estação aeroportuária para toda a região situada entre
Poços de Caldas, Ribeirão Preto, Pirassununga,
Campinas e o sul de Minas Gerais. No entanto,
essa situação não se deve apenas à sua localização, mas, principalmente, às vias de tráfego que Iigam as três cidades a uma região que abrange Poços de Caldas, São João da Boa Vista, Ribeirão
Preto, Pirassununga, Campinas e Pouso Alegre, no
sul de Minas, sem falar ainda da proximidade com o
.Circuito das Águas, uma das regiões turísticas mais
importantes do País.
Foi louvável a sensibilidade do Sr. Governador,
que chegou até a me antecipar que a Secretaria de
Transportes, por meio da Daesp, está pavimentando
cerca de oito campos de pouso no interior do Estado, e que, provavelmente, haverá possibilidade de
inçluir o campo de pouso de Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu e Itapira no programa de pavimentação desse final de mandato.
Assim sendo, venho a esta tribuna, num primeiro momento, oficializar a conversa que tive com
o Sr. Mário Covas e ant9Cipar os agradecimentos da
região à iniciativa que o Governo de São Paulo deverá adotar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Sem revisão
do 'orador.) - Sr. Presidente, S,aa e Srs. Deputados,
dispõe o art. 30 da Constituição Federativa do Brasil
que compete aos municípios, entre outras obrigações, a de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluídos o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
No inciso IV do art. 175; do mesmo ordenamento constitucional, consta a obrigação de o
Poder Público manter serviço adequado, ou seja,
um transporte coletivo que realmente sirva à população.
O paulistano que depende de transporte coletivo está cansado de saber que andar de ônibus na
cidade é um horror. São vagarosos, sujos e desconfortáveis. Hoje, temos aproximadamente 11 mil ônibus da frota municipal. É um suplício diário para os
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5,5 milhões de usuários. O tormento aumenta no horário de pico, quando empacam em infinitos engarrafamentos na Grande São Paulo, de norte a sul e de
leste a oeste.
Sr. Presidente, S,aa e Srs. Deputados, tentando contornar tal situação, a Prefeitura Municipal de
São Paulo, por meio da Lei nº 7.516, de 1997, criou
o chamado Sistema de Lotação Integrado ao Transporte Urbano, permitindo para esta atividade o cadastramento de aproximadamente 2 mil e 700 peruas que, em tese, conseguem transportar diariamente 500 mil pessoas. Hoje sabemos que existem
aproximadamente 14 mil peruas clandestinas na cidade de São Paulo.
E a luz aparece no fim do túnel por intermédio
do sistema de cooperativas, incentivado pela própria
Constituição Federal no § 2º do art. 174, que determina o estímulo ao cooperativismo e outras formas
associativas.
Deste ideal, nasceu urna sociedade cooperativa denominada Cooperativa Paulista de Usuários de
Transporte Coletivo, a COOPAU, sem fins lucrativos,
unindo usuários de transporte coletivo e motoristas
autônomos.
Hoje, essa mesma cooperativa já transporta 10
mil pessoas associadas e tem 120 veículos de propriedade dos cooperados.
Sr. Presidente, a cidade de São Paulo serve de
exemplo para outras cidades que também têm um
problema social: o transporte. Quero acreditar que,
efetivamente, a partir do momento em que foi criado,
de acordo com a Constituição, o sistema de cooperativas, essa atividade deveria realmente ser incentivada.
O que está ocorrendo em São Paulo é exatamente o contrário, não só na cidade de São Paulo
corno nas cidades vizinhas. A Polícia Militar do Estado, em acordo com diversas prefeituras, está prendendo aquele cidadão que estava desempregado,
que recebeu sua indenização, comprou uma perua e
começou a transportar pessoas, enquanto os bandidos estão soltos, invadindo casas, estuprando famílias e assaltando. Quanto a isso a Polícia Militar do
Estado de São Paulo não faz absolutamente nada,
mas persegue aquela pessoa que quer ganhar seu
dinheiro justo, que quer, no final do mês, ter dinheiro
para fazer a feira da família e pagar o aluguel ou a
prestação da perua.
A polícia e alguns prefeitos da Grande São
Paulo, inclusive o de São Paulo, estão perseguindQ
essas pessoas. Chamo a atenção, inclusive, do Prefeito Celso Pitta, que tenho defendido por diversas
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vezes aqui, para que fale para seu secretariado
aceitar as cooperativas organizadas. E que os perueiros efetivamente se organizem em cooperativas
e façam um trabalho justo e eficiente para os moradores da cidade e do Estado de São Paulo.
O SR. JOSÉ COSTA {PSD - AL.} - Sr. Presidente, S,aa e Srs. Deputados, conheci o atual Presidente Femando Henrique Cardoso nos anos 70,
época negra da ditadura, quando S. Ex!', perseguido
pelo regime militar, foi aposentado compulsoriamente, exilando-se, depois, no Chile e na França.
Com a anistia política, regressando ao Brasil,
Fernando Henrique engajou-se na luta pelo restabelecimento pleno das liberdades públicas no País,
percorrendo com freqüência os corredores do Congresso Nacional e freqüentando os auditórios das
universidades, pregando a liberdade, a democracia
e o restabelecimento do Estado democrático de direito. À época, aplaudia decisões da Suprema Corte
e dos tribunais brasileiros em favor dos patriotas que
lutavam contra a ditadura. Professava inabalável
crença na Justiça.
Dez anos depois, volto a esta Casa - embora
de forma transitória - e encontro um Presidente da
República arrogante e pretensioso. O poder subiulhe à cabeça. Hoje, S. Ex!' quer o Congresso Nacional à sua feição, e o humilha com freqüência em
suas entrevistas e em seus pronunciamentos públicos no Brasil e no exterior. Quer o colendo Supremo
Tribunal Federal decidindo segundo seus interesses
e conveniências. Não cumpre decisões judiciais
transitadas em julgado, abarrota o Superior Tribunal
de Justiça e a Suprema Corte com recursos processuais meramente protelatórios e, recentemente, se
permitiu criticar publicamente o Ministro Sepúlveda
Pertence, um dos mais lúcidos, competentes e dignos membros do Supremo Tribunal Federal, a quem
manifesto minha integral solidariedade. Aliás, acho
pertinente e oportuno lembrar a esta Casa o empenho de S. ExA, o Presidente da República, em no
próximo ano aqui. aprovar a reforma do Judiciário.
Não para modemizá-lo. Não para fazê-lo mais ágil.e
eficiente. E, sim, para mutilá-lo, cassar-Iheprerrogativas. Vulnerá-Io e tomá-lo débil, incapaz de resistir
às investidas do Executivo e do Legislativo.
Tenho saudades do outro Fernando Henrique,
o democrata, o intelectual, o intimorato, o denodado
defensor do Estado de direito democrático, e espero
que esta Casa, com tantos e tão bons Pariamentares, reaja e defenda os reais interesses do nosso
povo, da sofrida gente brasileira.
Este é o caminho a ser trilhado, Sr. Presidente.
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o SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, estima-se que 40 mil procedimentos médicos por mês deixarão de ser realizados
nos postos de atendimento ambulatorial da periferia
de Uberlândia e no Hospital das Clínicas.
A população que se dirigiu aos postos de atendimento, no início da semana passada, foi surpreendida com um aviso fixado na entrada, alertando que
somente após a conclusão das negociações com a
prefeitura seriam marcadas novas consultas.
Em representação encaminhada ao Ministério Público Estadual, subscrita por onze sindicatos
e ainda com a mobilização do Conselho de Defesa
da Cidadania, os setores organizados da sociedade de Uberlãndia encabeçam reação a essa situação, solicitando a abertura de inquérito civil que
apure as responsabilidades pelo fechamento dos
cinco postos e também a suspensão da cobrança
de taxas.
Em verdade, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, os acontecimentos em Uber1ãndia refletem a
enonne crise em que se encontra o setor da saúde
em nosso País. As razões básicas dessa crise estão
na falta de recursos, o que evidencia uma política de
govemo que não privilegia o social.
Em nota distribuída à imprensa, o Hospital das
Clínicas informou que os ambulatórios dirigidos pela
Universidade Federal de Uber1ãndia deverão passar
para o controle da Prefeitura Municipal. A indesejada
suspensão dos serviços, esclarece a universidade,
deve-se ao fim do repasse de verbas da Secretaria
Municipal de Saúde para consultas básicas nos ambulatórios.
Recentemente, a Universidade Federal de
Uber1ãndia iniciou uma -experiência- de cobrança
dos custos do atendimento. Uma ultra-sonografia
custa 14 reais; uma radiografia do tórax, 12 reais.
É o cenário neoliberal previsto para a saúde se
confirmando - a drástica redução dos recursos inviabiliza a assistência à saúde, impondo ao contribuinte
um segundo pagamento pelo mesmo serviço. Como
-decorrência natural e já prevista, cresce o -mercado
da saúde-, que se expressa por meio dos vários pIanos de saúde. Hoje somamos 40 milhões de brasileiros usuários de algum tipo de assistência privada,
setor que movimentará, até o final do século, 25 bilhões de dólares. É o projeto de privatização da saúde colocado em prática.
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uber1ãndia reclama de um déficit mensal da
ordem de 500 mil reais. O montante repassado para
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a gestão semiplena do SUS, para o atendimento da
população de uma região estimada em 1,5 milhão
de pessoas, é de apenas 2,16 milhões/mês.
O orçamento da UFU, atualmente em 140 milhões de reais, destina a maior parte desses recursos, aproximadamente 70%, para o Hospital das Clínicas e para os postos periféricos. A Prefeitura Municipal, com um ol'@mento de 309 milhões, afirma
destinar 15%, o equivalente a 46,35 milhões. Esses
então, são os números da asfixia financeira do setor
de saúde em Uber1ãndia.
Ao que parece, tendo em vista que este é um
quadro de dimensões nacionais, foi amputado o
dedo presidencial que representava a saúde no
marketing eleitoral dos cinco pontos prioritários do
seu programa de govemo.
Ninguém pode desconhecer que a obrigação
de assistência à saúde está inscrita no rol daquelas obrigações das quais nenhum Governo, seja
Federal, Estadual, seja Municipal, pode declinar.
Transformá-Ia em negócio, para que assim o Estado possa reduzir gastos, significa reduzir a dimensão da cidadania, e o ato de Governo perde a natureza do interesse público, fixando-se no mero
exercício contábil para satisfação de interesses
privados.
Finalizando, quero reiterar minha satisfação e
meu apoio à ação positiva do movimento social em
Uber1ãndia, na busca da garantia deste direito fundamentai - o direito à saúde, ao tempo em que advirto que é urgente que se encontrem as soluções
que permitam à população ter acesso ao que lhe é
devido, qual seja, o atendimento à saúde.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, a imprensa hoje informou que o PortaVoz da Presidência da República disse que os saques atrapalham o programa de combate à seca e
que o Presidente da República quer que o Ministério Público investigue as responsabilidades pelos saques nas áreas castigadas.
Isso parece brincadeira de mau gosto. O povo
e os trabalhadores estão famintos. É grave a situação em que se encontra o Nordeste. A irresponsabilidade das elites brasileiras, dos latifundiários, particularmente os da própria região, com a conivência
dos Poderes Públicos, inclusive do Presidente Fernando Henrique Cardoso, é secular.
Eles não tomam medidas estruturais para enfrentar o problema da seca, realizar a reforma agrária, gerar empregos e estimular a produção no Nor-
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deste. Agora, tentam correr atrás do prejuízo e imputar responsabilidades às vítimas da fome.
Sr. Presidente, investigar a responsabilidade
dos que saqueiam não condiz com a realidade. Há
hoje o consenso de que o saque é o legítimo direito
à autodefesa.
Como o povo não admite mais morrer de fome,
acaba tomando medidas para garantir que sua família não morra de fome. Isso é tão verdadeiro que a
CNBB já se manifestou a esse respeito.
É preciso apurar a responsabilidade do Governo Federal, que agora quer fazer demagogia com a
questão da seca - atitude que o povo brasileiro não
pode mais aceitar.
Em nome do PCdoB, meu partido, manifesto
solidariedade aos nordestinos pela sua luta. Isso
vale como resposta ao descaso das autoridades
para com a fome e a miséria por que passa o povo
do Nordeste brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, depois de algumas declarações de eclesiásticos a propósito de saques e que tanto perplexidade nos causam, a CNBB escolheu o melhor caminho ao promover uma campanha de ajuda aos flagelados da seca do Nordeste.
Como católico e com todo o respeito que devo
à figura de um bispo, não posso deixar de manifestar minha estranheza diante da entrevista coletiva,
concedida à imprensa no dia 23 de abril de 1998,
em ltaici, São Paulo, na qual o Arcebispo de João
Pessoa, Paraíba, D. Marcelo Cavalheira, apregoou
os saques a supermercados e invasões de terra por
pessoas famintas ou desesperadas. "É melhor matar
a fome do povo do que manter um supermercado".
Ao ser indagado se suas declarações poderiam ser
interpretadas como um incentivo aos saques e invasões, o bispo não vacilou: ·Podem. Mas fazer o quê,
se é verdade".
Segundo noticia o jomal Folha de S.Paulo, o
Arcebispo de João Pessoa entra em outra seara, a
da reforma agrária, e sem maiores preocupações
com o fio lógico de suas declarações, afirma: "Quando o povo está desesperado, avança sobre o que
tem à mão. Isso está de acordo com a moral católica. A reforma agrária não está sendo assumida pelo
Governo Federal".
Sr. Presidente, a aproximação feita pelo Arcebispo de João Pessoa entre saques a supermercado
e reforma agrária não coaduna com a situação dos

Maio de 1998

assentamentos de reforma agrária, verdadeiras favelas rurais sustentadas por cestas básicas do Incra.
Enquanto homem público e representante de
um Estado maciçamente católico, posso afirmar que
conheço razoavelmente a doutrina social da Igreja
no que se refere ao direito de propriedade. Se por
um lado o direito à subsistência é superior ao direito
de propriedade, por outro, tal subsistência, na maior
parte das vezes, pode ser resolvida sem lesar o direito à propriedade, também ele garantido pela morai católica.
A sentença "É permitido roubar não só em
caso de necessidade extrema, mas também de necessidade grave" é taxativamente condenada pela
doutrina da Igreja (Cfr. Denzinger, nll 1.186).
Sobre o conjunto de proposições condenadas
a que esta pertence, o Papa Inocêncio XI afirma:
"condenadas e proibidas todas, tal como estão, pelo
menos como escandalosas e perniciosas na prática
". (Decreto do Santo Ofício, 4-3-1679, avalizado por
Bento XIV na Bulia sollicita et provida, de 9-71753).
No Decálogo, há um mandamento de Deus
para defender a vida, que é o V Mandamento: "Não
matarás". Em contrapartida, há dois mandamentos
para defender a propriedade privada: o VII Mandamento: "Não furtarás·, e o X mandamento: "Não cobiçarás as coisas alheias".
A vida é o dom mais precioso que Deus concedeu às criaturas animadas, sobretudo ao homem,
criado à sua imagem e semelhança. E para a defesa
da vida,Deus nos impôs um mandamento. Por que
Deus quis deixar dois mandamentos para defender a
propriedade privada? Pergunta que deixo para um
moralista ou alguém que nos queira esclarecer sobre matéria tão transcendente e com isso concorrer
para a paz social, tão cara ao nosso bom, pacífico,
bondoso e ordeiro povo.
A doutrina da Igreja só permite o furto famélico
em caso de necessidade extrema, importando em
risco de vida real. A simples necessidade grave não
o justifica.
A propósito, ouvi de um meu conterrâneo, que
viajando pelo sertão da Paraíba, mais propriamente
na cidade de Souza, e apresentando-se como sendo
do Sul, perguntou a um senhor de idade provecta,
segundo ele, com 85 anos de idade: "Em seus anos
vividos, o senhor já viu alguém morrer de fome aqui
no sertão?" E a resposta veio pronta: "Meu senhor,
necessidade eu já vi muita gente passando, mas
morrer de fome eu nunca vi morrendo não senhor!
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Sempre Deus ajuda e chega auxílio e a gente vai vivendo-o
Sr. Presidente, o jornalista e escritor, sem dúvida controvertido, Nelson Rodrigues costumava afirmar: -Não há ladrões de padaria. Ninguém assalta
padeiros. Há ladrões de cano, de túmulo, de igreja.
Há sujeitos que invadem catedrais e embolsam crucifixos. E só não se conhece o gatuno de padaria.
As hordas da fome têm o mais aristocrático desprezo pelo pão. -Ninguém rouba para comer, e vou
mais longe: (...) Só os bobos, os parvos, atribuem a
gatunos motivos econômicos-.
Sr. Presidente, são ditos de um homem inteligente e que a realidade da vida nos mostra veraz.
Ouçamos pois a voz infalível da Santa Igreja, a voz
do bom sen~o e tenhamos verdadeira compaixão
para com os flagelados da seca. Mas não nos deixemos levar pela cizânia e pela instigação ao saque.
Apelar para tal disparate seria levar nosso povo a
uma convulsão social, inclusive com derramamento
de sangue de irmãos.
Delenda reforma agrária! É preciso acabar
com essa reforma agrária e irnplantar uma política
agrícola no País.
O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, retomo a esta tribuna, para
mais urna vez expressar minha preocupação com a
escalada do desempre{lo em nosso País Ao final do
mês de abril próximo passado, o desemprego disparou atingindo o percentual de 8,18% da força de trabalho - o nível mais elevado desde o final do período militar.
Este resultado, divulgado na grande mídia nacional, recentemente, dará munição aos sindicatos e
demais organizações classistas para contestações e
outros movimentos que poderão trazer dificuldades
à govemabilidade do País.
A taxa, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, é a mais alta desde maio
de 1984 e a segunda da série histórica, iniciada em
1982.
De acordo com o levantamento do IBGE, havia
em março 1 milhão, 449 mil e 410 pessoas acima de
quinze anos procurando trabalho, desse total, 694
mil e 183 estavam em São Paulo.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ampliando o tempo de referência dessa pesquisa do
IBGE para trinta dias, a taxa de desemprego sobe
de 8,18% para 8,93%.
Pesou na taxa de desemprego o aumento de
2,6% da População Economicamente Ativa - PEA.
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Cerca de 450 mil pessoas ingressaram no mercado,
de fevereiro a março.
O PEA subiu porque cresceu o contingente de
pessoas em busca de trabalho (13,1%) e o de pessoas ocupadas (1,8%), os dois grupos que a compõem. Hoje, 17 milhões, 714 mil e 478 pessoas formam o PEA das seis regiões metropolitanas.
Dos quase 1,5 milhão de pessoas que procuraram emprego em março, mais de 140 mil o fizeram
pela primeira vez (25% a mais que fevereiro), o que
é considerado um movimento típico dessa época do
ano, segundo o próprio IBGE.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, a
taxa de desemprego continua a crescer em todos os
setores de atividades.
O que muito nos preocupa, Sr. Presidente, é a
incerteza sobre a nossa economia, por conta da instabilidade dos juros e de outros indicadores, que na
verdade deixa de incentivar as contratações.
Não será possível organizar a produção. Quando a demanda cai, o empresário demite, quando ela
sobe, ele não contrata porque não sabe se o crescimento será continuado.
É preciso que o Governo e as forças produtivas
de nosso País possam sentar para repensar novas
formulações políticas para conter esta crescente e
preocupante escalada do desemprego em nosso
País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, estivemos durante esse último final
de semana visitando vários Municípios pemambucanos atingidos pela seca, dentre eles Dormentes,
Afranio, Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da
Boa Vista.
No primeiro de maio, ao invés de comemorações, os trabalhadores nordestinos se reuniram para
lamentar o desemprego e a seca que arrasa impiedosamente a região, principalmente aos menos assistidos.
A falta de chuva em todo o Nordeste brasileiro
deixou mais de 10 milhões de agricultores sem a
alimentação básica, o milho e o feijão, tendo este último saltado de 20 para 100 reais a saca de sessenta quilos.
Em Dormentes, jovem e progressista Município encravado a 100 quilômetros de Sobradinho, o
maior lago artificial do mundo com ma;s de 500 quilômetros de represa, apto à perenização de todos os
afluentes nos 400 quilômetros de costa pernambucana, inclusive esse Município, a população aflita,
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apreensiva, faminta e sem perspectivas, à espera
das cestas básicas de alimentos e de frentes de
emergência.

por, pelo menos, 20 quilos e que contenham: feijão,
farinha, leite em pó, açúcar, carne seca, arroz, café,
fubá de milho e sal.

Visitamos, juntamente com o Deputado Fernando Ferro, os assentamentos Ouro Verde; Catalúnia; Safra e Buqueirão, entre outras ocupações do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, inc1usive Projetos de Reassentamentos Brígida e Caraíbas. A situação de penúria é idêntica à dos trabaIhadores das áreas de sequeiro. Indigência total.
Crianças morrendo de fome.

Libere os recursos orçamentários de investimento nos estados e municípios para a abertura de empresas e distribuição de receitas nas áreas atingidas.
Que recomende aos bancos de fomento, principalmente ao Banco do Nordeste, agilizar a liberação
de créditos de custeio e beneficiamento às médias e
grandes empresas que garantam empregos, produção e retomo dos empréstimos, bem como do Pronaf, aos pequenos agricultores.
Pedimos, enfim, que o Governo se aperceba
da gravidade que a seca vem causando a toda sociedade nordestina, conforme tem demonstrado por
meio de suas matérias regionais os mais importantes meios de comunicação do País, inclusive o jornal
Folha de S.Paulo, edição de hoje, cujas matérias
sobre o assunto pedimos sejam transcritas nos
Anais desta Casa.
Por último, reiteramos aos famintos que não morram, bem como não permitam que seus familiares e
compatriotas morram de fome. Onde encontrarem um
grão de alimento do Govemo, considere-o seus, no
entanto, evitem o consumo de alimentos de terceiros,
particulares, eles também são hoje sacrificados.
Voltaremos amanhã, se Deus quiser.
MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

Retomando ao Planalto, deparamo-nos com as
manchetes dos jornais de maior circulação nacional,
dentre eles Folha de S. Paulo, que dedicou na edição de hoje oito páginas inteiras à divulgação de fatos ocorridos nos últimos dias, com destaque para
os danosos saques e invasões.
Ninguém de bom senso saqueia ou invade o
que não é seu. As ocupações até hoje registradas
no meu Estado, Pernambuco, têm sido efetuadas
com muita responsabilidade e em terras improdutivas, inclusive muitas das quais já regularizadas,
faltando o Governo fazer a sua parte, isto é, reassentar os cadastrados e dar-lhes meios e condições
de trabalho.
Ocorre, Srs. Deputados, que o Governo e todo
mundo já sabia que a seca ia mesmo arrasar o Nordeste e nada procurou fazer para amenizar o sofrimento dos que vivem da agricultura de sobrevivência, isto é, do milho, do feijão, das raízes etc., plantados em suas pequenas glebas. Somente agora,
depois do agravamento total da situação e de tantas
reclamações desta tribuna, é que Fernando Henrique Cardoso autorizou a distribuição de algumas
trouxinhas de farinha, fubá e feijão que não cozinha,
mais duro que prego e, antes de levar as cestinhas
aos famintos, sentencia: Onde houver saque, não
haverá distribuição de alimentos.
O sociólogo Fernando Henrique Cardoso desconhece um princípio fundamental do Direito que assegura ao cidadão o direito de viver e sem comida a
pessoa morre.
Reiteramos ao Governo Federal que, em parceria com os Governos Estaduais e prefeituras falidas, também por ele, abram imediatamente frentes
de emergência para, no mínimo, 5 milhões de trabalhadores rurais e urbanos de periferias pobres
de todos os municípios atingidos pelo fenômeno EI
Niilo.
Que acelere a distribuição dos alimentos básicos, substituindo os atuais 10 quilos de três produtos

Movimento lidera 2.500 pessoas em
ataques a supermercados em três cidades;
houve saques e protestos em outras nove

MST ORGANIZA
SAQUES NO NORDESTE
O MST organizou saques contra supermercados e caminhões em Gravatá, Orocó (PE) e João
Câmara (RN), envolvendo cerca de 2.500 pessoas.
Em outras nove cidades do Nordeste, foram registrados saques, tentativas de saque e protestos de
flagelados da seca, com cerca de 1.600 pessoas.
Em João Câmara, cerca de mil sem-terra invadiram supermercado para pressionar por ajuda contra a seca, disse o MST local. Em Gravatá (PE),
houve choque entre a polícia e 500 pessoas lideradas pelo MST, com saldo de três feridos.
Em Orocó, um sem-terra morreu atropelado
por caminhão que furou cerco montado pelos flagelados para saquear os veículos com alimentos.
-Nós estimulamos (os saques) porque é a única fOrnla de conseguir comida-, disse João Pedro
Stedile (MSn.
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Milton Seligman (Incra) afirmou que -o saque é
uma solução demagógica- e ameaçou romper parcarias com o MST contra a seca. Brasil
Nordeste Pelo menos 3.700 pessoas participam de ações em 12 municípios

com policiais militares. Em Gravatá, em Pemambuco, o saque a um supermercado acabou em pancadaria entre PM e saqueadores, que chegaram a usar
laranjas e tomates roubados de uma feira contra os
policiais.

MST COORDENA
SAQUES EM CIDADES
ATINGIDAS PELA SECA

TERRA MORRE
EM PERNAMBUCO

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) organizou e coordenou ontem saques
contra supermercados ou caminhões transportando
comida em várias cidades nordestinas. Pelo menos
2.100 pessoas participaram de ações bem-sucedidas
em quatro cidades: Gravam, Orocó, Machados, todas
em Pemambuco, e João Câmara, no Rio Grande do
Norte (ver quadro à pág. 1-10). Em outras oito cidades,
houve tentativas de saque e manifestações de flagelados da seca envolvendo pelo menos 1.600 pessoas.
Em Gravatá, cerca de 500 pessoas arrombaram a pontapés a porta do supermercado Novo Dia,
o maior da cidade. A Polícia Militar interveio com homens armados e houve pancadaria no centro da cidade. Três pessoas ficaram feridas. Nesse caso, o
MST avisou a Agência Folha que faria a ação.
Em João Câmara (RN), um grupo de cerca de
mil trabalhadores rurais também organizados pelo
MST saqueou o supermercado Jota Souza. Os semterra vieram de 11 assentamentos e três acampamentos do MST em municípios vizinhos. O prejuízo
foi calculado em R$200 mil.
Segundo Valmir Macedo, da direção do MST no
Estado, -a ordem era não voltar de mãos vazias". Segundo ele, outras invasões estavam programadas nos
municípios de Touros, São Bento do Norte e Apodi.
Na Paraíba, SOO trabalhadores rurais invadiram
a cidade de Belém (130km de João Pessoa) e obrigaram o comércio local a permanecer fechado durante todo o dia.
Em Brasília, a Companhia Nacional de Abastecimento informou que vai usar quase todo o seu estoque de alimentos para atender emergencialmente
a população do Nordeste. O presidente do Incra, Milton Seligman, disse ontem que, nas cidades nordestinas em que o MST incentivar saques ou participar
deles, o movimento será desligado das ações governamentais para o combate à seca.
AÇÃO PRODUZ PRIMEIRO
CONFRONTO COM SAQUEADORES
A ação dos saqueadores instigada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ontem
pelo Nordeste produziu o primeiro grande confronto

da Agência Folha, em Recife
O sem-terra Nélson Manoel Gomes, 37, pai de
nove filhos, foi atropelado e morto ontem por um caminhão de placa não anotada, em uma rodovia na
cidade de Orocó (620km de Recife).
O motorista não havia sido preso nem identificado até às 18h. Ele tentou furar o cerco que os
sem-terra montaram na rodovia, de acordo com a
PM.
Antes, na mesma rodovia, um grupo de semterra havia saqueado um caminhão carregado de rapaduras, informou a PM.
Segundo o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), cerca de 1.000 sem-terra
participaram da manifestação.

Enterro
O enterro de Nélson Manoel Gomes está programado para hoje e deve transformar-se em mais
uma manifestação contra -a falta de ações do Governo Federal contra a seca-, segundo o MST.
Além de Orocó, houve um saque a caminhão
em uma cidade de Pernambuco e tentativas de ataque ao comércio e a veículos em outras quatro cidades.
(VS)

Nordeste Cerca de 500 pessoas participaram da ação em Gravatá; houve conflito
com a PM, que prendeu três pessoas
MST LIDERA SAQUE
A SUPERMERCADO EM PE
O MST liderou ontem em Gravatá, no agreste
pernambucano, seu primeiro saque desde o agravamento da seca este ano no Estado. Cerca de SOO
pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram da
ação contra um supermercado.
Houve confronto entre policiais e saqueadores.
Dois manifestantes e um soldado ficaram feridos,
sem gravidade. Três pessoas foram presas.
A invasão, acompanhada pela Agência Folha,
começou às 9hSmin, quando os saqueadores arrombaram a pontapés a porta do supermercado Novo
Dia, o maior da cidade, localizado no centro de Gravatá.
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Houve correria e o comércio fechou. A PM interveio e, com dez homens armados com metralhadoras, fuzis, revólveres e escopetas, conseguiu bloquear a entrada do prédio logo após a ação.
Novo tumulto se formou quando as pessoas
que estavam dentro do supermercado tentaram fugir
carregando sacos plásticos com produtos retirados
do local.
Os saqueadores tentaram levar principalmente
came, açúcar, bolachas e farinha. Num dos sacos,
os soldados encontraram também frascos de xampu. Não havia bebida alcoólica.
Os policiais resgataram as mercadorias e os
manifestantes passaram então a jogar sobre eles laranjas e tomates retirados de uma barraca localizada em frente ao mercado.
Na confusão, o motorista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gravatá e militante do MST,
Givanildo Barbosa de Lima, 21, foi preso e levado à
delegacia.
A PM pediu reforço e um carro com mais dez
policiais foi enviado ao local. Os manifestantes
ameaçaram incendiar o veículo e houve novo confronto.
O líder estadual do MST Eugênio Gomes da
Silva, 35, e o integrante da direção nacional da entidade Jaime Amorim, 38, foram presos, acusados de
desacatar a polícia.
Durante o tumulto, Silva e o militante do MST
Edilson Barbosa de Lima, 23, foram golpeados na
cabeça com cassetetes. O sargento da PM Dinamérico Vicente de Paula foi atingido no peito e no braço
esquerdo por uma ripa de madeira.
Trégua
Sem seus principais líderes, o movimento enfraqueceu. Às 9h25min, a polícia controlou a situação. Os saqueadores se dirigiram então à delegacia,
qU9 já estava cercada por policiais da tropa de choque vindos de Caruaru e Bezerros.
No local, representantes da prefeitura, do comércio e do MST negociavam uma trégua, enquanto
o delegado Cartos Coelho arbitrava uma fiança de
R$300 para a libertação dos três presos, acusados
de desacatar as autoridades.
O MST aceitou a proposta dos comerciantes,
que se prontificaram a arrecadar e doar alimentos às
famílias mais atingidas pela seca enquanto não houvesse ajuda oficial.
O Prefeito de Gravatá, Silas Salgado da Silva
(PSB), disse que a Sudene se comprometeu a enviar
2.500 cestas básicas ao município nos próximos dias.
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A fiança foi paga pelo veterinário e militante do
PT, na cidade, Jair Albuquerque Siqueira. Ele estava
acompanhado do presidente do diretório municipal
do partido, Alexandre Medeiros.
Com a notícia do acordo, às 11 h40min, a manifestação em frente à delegacia terminou.
Segundo o prefeito, uma comissão formalizaria, em Recife, o pedido de cestas básicas para o
município.
. SETE CIDADES SOFREM
ATAQUES NO ESTADO
O MST realizou ontem ataques a supermercados e caminhões em pelo menos sete municípios do
agreste e sertão de Pemambuco, incluindo Gravatá.
Um sem-terra morreu (leia reportagem na página 1-5) e pelo menos quatro estavam presos até às
18h de ontem.
Em Orocó (620km de Recife), cidade onde
morreu o sem-terra Nélson Manoel Gomes, sem-terra saquearam um caminhão carregado de rapaduras, segundo a Polícia Militar. Segundo o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), cerca de 1.000 sem-terra participaram da manifestação.
Fubá.
Em Machados (103km de Recife), sem-terra
também atacaram um caminhão, levando cinco caixas de sabão em pó e 80 sacos de fubá (com 15
quilos cada saco), segundo a PM.
Em Ribeirão (89km de Recife), a PM chegou a
efetuar disparos contra sem-terra que tentavam saquear caminhões, segundo o MST.
O comando da PM não confirmou as informações. Não havia registro de feridos até às 18h.
Em Barreiros (111 km de Recife) uma negociação de autoridades municipais com os sem-terra evitou um saque na cidade.
Em Aliança (82km de Recife) houve tentativa
de saque a um supermercado, c':mtida pela PM.
Em Feira Nova (73km de Recife) um saque foi
evitado depois que os sem-terra receberam a promessa de receber cestas básicas.
Conab
A CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)· vai usar quase todo o seu estoque de alimentos para atender emergencialmente a população
do Nordeste atingida pela seca e os programas do
Comunidade Solidária.
Isso quer dizer que o Governo não terá estoque estratégico para enfrentar um possível problema
de abastecimento, caso haja problemas na colheita
de grãos.
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Movimento foi contatado por lideranças
locais para definir estratégias para a obtenção de alimento
MST ORGANIZA SAQUE E AVISA A IMPRENSA
O saque ao supermercado Novo Dia, em Gravatá, foi organizado em seis dias pelo MST, em conjunto com lideranças comunitárias e o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais local.
A idéia, segundo apurou a Agência Folha, partiu de um grupo de trabalhadores urbanos e rurais
desempregados, moradores do bairro Novo, periferia
da cidade.
O MST foi contatado por lideranças locais para
definir estratégias para a obtenção de alimento às
famílias carentes.
No primeiro contato, ficou definido que a ação
envolveria também lavradores de quatro regiões da
zona rural e de outras três localidades da área urbana.
Os locais foram escolhidos por concentrar
grande número de famílias de trabalhadores rurais
desempregados, em estado de miséria e sem perspectivas de melhora.
Nas reuniões, foram colocadas como opções o
saque a feiras, mercados e escolas públicas com estoque de merenda.
A espolha recaiu sobre o supermercado, porque os agricultores não aceitaram saquear feiras onde trabalham pequenos lavradores, e escolas,
para não deixar as crianças sem comida.
Não havia ainda a opção de saquear armazéns da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), porque o Governo não mantém um galpão
na cidade.
Dentro da estratégia ainda do MST, havia a intenção de chamar a imprensa para acompanhar o
saque. Anteontem à noite, um líder do MST ligou
para a Agência Folha, em Recife, confirmando a
ação de ontem e autorizando a reportagem a acompanhá-Ia.
Definido o alvo, os organizadores reuniram cerca de 350 pessoas em dois encontros realizados segunda-feira, na sede do sindicato. No local, votaram
e aprovaram o saque em assembléia.
A mobilização para a invasão do superrnerca-·
do, no entanto, já vinha sendo feita desde o fim de
semana. Moradores dos bairros da periferia convocavam os interessados a comparecer ao sindicato.
Ficou acertado também na reunião que os saqueadores levariam para casa o que conseguissem
transportar por conta própria. Os produtos obtidos
pelos moradores da zona rural seriam transportados
em um caminhão.
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O veículo seria levado até uma comunidade de
bairro, em local não divulgado. As mercadorias seriam
vistoriadas, divididas e posteriormente distribuídas.
Na reunião que antecedeu o saque, as Iideranças do movimento recomendaram aos saqueadores
que não levassem nada, além de comida.
AGRICULTOR SAI DE AÇÃO SEM NADA
da Agência Folha, em Gravatá
O agricultor Severino Antonio da Silva, 37, foi
um dos saqueadores que conseguiu entrar no supermercado Novo Dia, em Gravatá. Não conseguiu levar nada, mas disse que participaria de um novo saque, se fosse chamado.
"Se eu conseguisse leite para meus filhos, já
estaria bom demais", afirmou, em entrevista à Agência Folha.
O lavrador disse que participou da ação porque
perdeu o emprego após ser operado do apêndice. A
seguir, trechos da entrevista.
Agência Folha - Por que você decidiu participar do saque?
Severino Antônio da Silva - Fiquei doente,
tive que operar do apêndice e estou desempregado
há oito meses. Tenho três filhos pequenos, de 2, 3 e
4 anos.
Agência Folha - Vor.ê conseguiu pegar alguma coisa?
Silva - Eu consegui entrar, mas não consegui
pegar nada. A polícia me empurrou e eu tive de sair.
Se eu conseguisse leite para meus filhos, já estaria
bom demais.
Agência Folha - O que a sua faml1ia está comendo?
Silva - Estamos comendo farinha com água.
Hoje (ontem), não comemos nada.
Agência Folha - Como você soube do saque?
Silva - As pessoas do bairro (bairro Novo) ficaram falando que ia ter e eu fui.
Agência Folha - Você se arrependeu de ter
vindo?
Silva - De jeito nenhum.
Agência Folha - Participaria de um novo saque?
Silva - Se tiver outro, eu vou.
(Fábio Guibu)
MORADORA DIZ QUE FOI Et-!GANADA

Agência Folha, em Gravatá
.. A aposentada Helena Mana das Neves, 63,
disse ontem em Gravatá, agreste pernambucano,
que parte do grupo que participou ontem do saque
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ao supermercado Novo Dia foi "enganada" pelos organizadores da invasão.
Segundo ela, pessoas que afirmavam ser do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais local passaram
pelo bairro onde mora - Maria Auxiliadora -, convocando os moradores a "pegar uma cesta básica" na
sede da entidade.
De acordo com a aposentada, sua filha foi uma
das convidadas. Para ela, o saque foi "uma pouca
vergonha" porque "ninguém pode ir quebrando e
roubando as coisas dos outros". Os organizadores
do saque negam a acusação.
Leia trechos da entrevista concedida à Agência
Folha.
Agência Folha - O que a senhora veio fazer
no supermercado?
. Helena Maria das Neves - Vim ver o que estava acontecendo. Muita gente foi enganada.
Agência Folha - Como assim?
Neves - Pessoas do sindicato passaram nos
bairros· dizendo para a gente ir ao sindicato hoje
cedo (ontem) pegar uma cesta básica.
Agência Folha - A senhora conhece mais alguém que foi convidada?
Neves - Minha filha foi uma das abordadas.
Agência Folha - O que a senhora achou do
saque?
Neves - Achei uma pouca vergonha.
Agência Folha - Por quê?
Neves - Eles não precisavam fazer isso. Ninguém pode ir quebrando e roubando as coisas dos
outros. (Fábio Guibu)
Nordeste MST organiza ato em João Câmara
(RN); delegado diz não ter como identificar nem indiciar saqueadores
MIL SEM-TERRA SAQUEIAM SUPERMERCADO
Um grupo de cerca de mil trabalhadores rurais
sem terra, segundo avaliação da Polícia Militar, saqueou ontem, às 12h30min, o supermercado Jota
Souza, em João Câmara (RN).
Os sem-terra de 11 assentamentos e três
acampamentos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em municípios vizinhos a
João Câmara (75km de Natal) chegaram à cidade
por volta das 10h, segundo o delegado José Cavalcanti Sobrinho.
"Os saqueadores eram orientados pelos líderes do MST", disse o delegado, que já tinha conhecimento da movimentação com dois dias de antecedência.
O MST-RN confirmou em Natal que o saque em
João Câmara foi "articulado" pelo movimento para
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pressionar os Governos Estadual e Federal a enviar
ajuda para as famnias de agricultores e sern-terra.
Segundo Valmir Macedo, da direção estadual
do MST, outras invasões estavam ontem programadas para acontecer nos Municípios de Touros, São
Bento do Norte e Apodi.
Até ontem à tarde, o MST não tinha informações de saques nessas três cidades.
"A ordem era não voltar de mão vazia", disse
Macedo, caso os prefeitos não providenciassem
cestas básicas para os sem-terra.
Até as 17h30min o comando da PM em Natal e
as Prefeituras de Touros, Apodi e São Bento do Norte não tinham registrado saques ou manifestações.
"Não deu para evitar"
Segundo o delegado Cavalcanti Sobrinho,
mesmo com os donos dos estabelecimentos orientados para manter suas portas fechadas, não foi possível evitar o saque.
Ele disse que não vai indiciar nenhum dos saqueadores em inquérito porque seria difícil identificar
as pessoas
"Eram pessoas famintas necessitadas, mas
que estavam sendo incitadas pelos líderes do MST",
disse o delegado, para quem houve vandalismo durante o saque.
O dono do supermercado saqueado, Cláudio Venâncio, avaliou seu prejuízo em cerca de R$200 mil.
"Os saqueadores não levaram apenas alimentos. Eles levaram refrigerantes, perfumes, brinquedos e outros produtos", disse Venâncio, que acusou
o Governo Estadual e o Federal por seu prejuízo.
"Os flagelados bateram na porta. Eu e mais
dois empregados corremos pela porta dos fundos. Aí
o pessoal arrombou três das quatro portas da frente.
Eram homens, mulheres e crianças com foices, paus
e pedras. O tumulto foi grande. Levaram quase tudo
que tinha na frente", conta Everaldo Pereira da Silva,
18, funcionário do supermercado.
Cadastro
O Governo do Rio Grande do Norte começou
ontem a cadastrar cerca de 30 mil flagelados da
seca no Estado para iniciar a distribuição de cestas
básicas com 16kg de alimentos dentro de uma semana.
Em seguida, os cadastrados passarão a receber um salário mínimo (R$130,OO) para trabalhar em
frentes de trabalho emergenciais a serem definidas
pelo programa estadual de Convivência com Seca.
Na primeira etapa, o Govemo prevê gastar cerca de R$4,5 milhões por mês com o programa.
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Govemador Garibaldi Alves Filho (PMDB)
disse anteontem que a doação das cestas básicas
eslá garantida pelo Estado até que a Sudene defina
a data da liberação dos recursos para as frentes de
emergências no Nordeste.
TRABALHADORES RURAIS
TENTAM SAQUE NA PB
Cerca de 500 trabalhadores rurais famintos invadiram ontem a cidade de Belém (130km de João Pessoa, PB) na tentativa de saquear o comércio local.
Segundo a polf -la, eles se aglomeraram em
frente a um supermercado, gritando palavras de ordem corno: ·quero comida, quero comida", ·estamos
com fome" e "quero trabalho·.
O delegado Tarcísio Noberto da Silva disse
que foi obrigado a pedir reforço policial nas cidades
de Solânea e Araruna PGira garantir a ordem pública
em Belém.
Silva disse que todos os delegados da região
foram orientados pela superintendente de polícia de
Guarabira, Maísa Félix, a ficar em estado de alerta.
Segundo o delegado, a emergência. era para
evitar confrontos entre trabalhadores rurais famintos
e proprietários de supermerados e de armazéns de
gêneros alimentícios, durante tentativas de saque.
liA missão-da polícia, nas·tentativas de saques,
tem sido de apaziguar, pedir calma aos manifestan"tes e negociar com eles outras alternativas ao saque", disse:
Promessa
O comércio de Belém passou o dia fechado.
Os manifestantes, segundo o delegado Silva, só não
squearam o comércio porque o Prefeito da cidade,
Tarcísio Marcelo Barbosa (PDT), prometeu que hoje
haveria distribuição de cestas de alimentos.
Barbosa, que estava em Recife, de onde seguiria para Brasília em busca de recursos para combater a seca, teve de retomar à cidade para resolver a
situação.
Belém tem 16,2 mil habitantes e fica na região
do Brejo, local onde a quantidade de chuva normalmente reprel;>enta uma média de precipitações
anuais em torno de 700 milímetros.
Este ano, a região foi atingida pela seca, em
conseqüência "do fenômeno climático EI Nino, que
vem provocando secas mais intensas no Nordeste e
chuvas na região Sul. Com isso, a produção agrícola
do Nordeste, que deveria ser de 9 milhões de toneladas de grãos, será de 3,83 milhões.
O prefeito foi obrigado a decretar estado de calamidade pública no município no mês passado.
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MERF-NDA VIRA
ALVO DE SAQUES
William França
Enviado especial a Iracema e a Tabuleiro do
Norte (CE)
Trabalhadores rurais que perderam suas lavouras saquearam ontem armazéns no sertão do Ceará.
Os alvos foram os estoques de alimentos destinados
à merenda escolar e armazéns de políticos locais.
Em Iracema (285km ao sul de Fortaleza), cerca
de 300 agricultores se concentraram em frente à
prefeitura na manhã de ontem. Na ausência do Prefeito Francisco Filgueira de Andrade (PSD), que teria
ido a Brasília buscar vagas em frentes de trabalho,
os agricultores decidiram pelo saque.
Em Tabuleiro do Norte, próximo a Iracema,
cerca de 800 trabalhadores rurais aguardavam desde segunda o cadastramento para as frentes de trabalho, prometido e não cumprido pelo Prefeito José
guerreiro (PSDB) - que também estava na capital.
Houve somente ameaças de saque.
Somente depois das ameaças é que foram formadas as comissões para doar alimentos. "Demorar
mais dois ou três dias para fazer o cadastro para liberar as cestas não chega a ser prejudicial. A seca
vai durar até janeiro ou fevereiro do ano que vem,
tem muito tempo para dar a comida·, afirmou o secretário de Administração de Tabuleiro do Norte, Antônio Moreira, revelando descaso.
Nordeste Organização é incompatível
com a lei, para presidente de associação de
juízes; especialista alerta contra anarquia.
PUNiÇÃO A MST POR
SAQUES DIVIDE ADVOGADOS
A participação do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) nos saques a supermercados divide a opinião de advogados criminalistas.
Alguns especialistas em Direito Penal ouvidos
pela Folha sustentam que, se os líderes do MST estão organizando saques com intuito político e não se
encontram no chamado ·estado de necessidade·,
instituto previsto pelo Código Penal, essas ações podem ser consideradas criminosas.
•A organização de um saque é incompatível
com o estado de necessidade, o que não exclui, porém, que um grupo de pessoas famintas possa se
reunir para furtar alimentos. Nesses casos, não é crime",· afirma Dyrceu Cintra Júnior, presidente da Associação Juízes para a Democracia.
Entende-se por ·estado de necessidade· uma
situação limite em que uma pessoa sacrifica o direito
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do outro para garantir o seu. Uma das formas dessa
figura é o furto famélico, aquele que é realizado para
saciar a fome.
Para o advogado Roberto Podval, vice-presidente do Instituto Brasileiro das Ciências Criminais,
é complexo definir se os dirigentes do MST que participaram de saque podem ser processados.
"É complicado punir alguém que age em defesa de pessoas famintas. Isso é um problema social."
O criminalista Márcio Thomaz Bastos segue a
mesma linha de raciocínio.
"A participação do MST não muda nada. Nas
circunstâncias em que estamos, tentar combater os
saques com o direito penal é um erro", diz.
O desembargador da seção criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Celso Limongi, pensa
diferente. Ele acha que o MST não deve se envolver
nos saques. "O MST deve ficar de fora. Quem tem
de decidir se vai saquear ou não são as pessoas
que estão passando fome", argumenta.
O advogado Goffredo da Silva Teles salienta
que o "estado de necessidade" e o furto famélico
são questões individuais, e por isso é difícil dizer se
o saque é ou não justificável.
"É preciso interpretar o estado de necessidade
com cuidado para não cairmos na anarquia", afirma
o criminalista Arnaldo Malheiros Filho.
STEDILE É ABSOLVIDO
DE INCITAR INVASÕES
O economista João Pedro Stedile, 43, dirigente
nacional do MST, foi absolvido ontem no Rio da acusação de incitar o crime ao incentivar invasões de
terrenos baldios e manifestações diante de supermercados.
O promotor da 2()l! Vara Criminal do Tribunal
de Justiça, Nilo Cairo, surpreendeu ao pedir a absolvição de Stedile e criticar a política econômica do
Governo Fernando Henrique Cardoso.
A absolvição de Stedile foi comemorada pelo
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra). A entidade está apoiando saques de flagelados nas regiões de seca do Nordeste e tem sido criticada pelo Governo por isso.
A acusação contra Stedile partiu do presidente
do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Milton Seligman, depois de uma entrevista do líder sem terra no Rio, em maio de 97.
Na ocasião da entrevista, segundo a denúncia,
Stedile disse: "Ocupem os terrenos baldios que estão
lá só para especulação imobiliária. Se organize (sic) e
pressione, faça manifestações na frente da Fiesp, na
frente das fábricas que estão fechando pela política
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econômica do Governo. E, se tiver fome, faça manifestação na frente dos supermercados".
Stedile foi denunciado pela promotora Dora
Beatriz Costa com base na Lei de Imprensa, sob
acusação de incentivar violação do domicílio, esbulho de propriedade alheia (crimes tipificados no Código Penal) e perturbação da ordem pública (contravenção penal).
Ontem, o promotor Cairo entendeu que, ao incentivar invasões de terrenos baldios e manifestações diante de supermercados, Stedile não incitava crimes. O juiz Mauro Pereira Martins absolveu Stedile
e disse que, ao incentivar manifestações, ele pregava o exercício de um direito democrático. Na audiência, Stedile confirmou todas as declarações de maio
de 97 e, antes da absolvição, recusou um acordo
proposto pelo juiz para suspender o processo.
Stedile disse que continuará incentivando manifestações da população, mas tomará "mais cuidado" com o que dirá a jornalistas.
O QUE DIZ A LEI
Saiba o que diz o Código Penal sobre o estado
de necessidade:
"Não há crime quando o agente pratica
o fato: I - em estado de necessidade." (Código Penal, artigo 19)
"Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se."
(Código Penal, artigo 20)
Nordeste Stedile, líder dos sem-terra,
e Seligman, presidente do instituto, trocam
acusações e fazem piada e seminário
INCRA AFASTARÁ MST
DE AÇÕES CONTRA A SECA
O presidente do Incra, Milton Seligman, disse
ontem que, nas cidades nordestinas em que o MST
incentivar saques ou participar deles, o movimento
será desligado das ações govemamentais para o
combate à seca.
"O saque é uma solução demagógica, e todo
aquele que buscar uma solução demagógica não é
parceiro para enfrentar o problema", afirmou.
Ele anunciou a liberação de R$3 milhões para
alfabetizar 100 mil pessoas nos assentamentos.
Seligman e João Pedro Stedile, dirigente nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
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Sem Terra), trocaram acusações e amabilidades
num seminário sobre reforma agrária no Rio.
Stedile disse que o MST continuará solidário
aos saques feitos por flagelados nas áreas de seca.
Disse, porém, que o MST não precisa organizar saques, porque eles são resultado da fome.
-Nós estimulamos que eles façam isso, é verdade, porque é a única forma de conseguir comida. O saque é urna necessidade emergente das famnias ante a
fome. Apoiamos o saque, eu, a CNBB, o ministro Pertence e até o Sérgio Motta, lá do infemo-, disse.
Stedile disse que o MST aumentará as ocupações de terra no Nordeste, mas não no semi-árido,
porque a terra é seca. O MST planeja ocupar terras
na faixa litorânea, próximas de fontes de água.
Ele afirmou também que o movimento estuda
como responsabilizar criminalmente o Governador do
Pará, Almir Gabriel (PSDB), pelo assassinato da testemunha das mortes de dois sem-terra no Estado.
Mesmo time
Quando se encontraram, Stedile e Seligman
trocaram sorrisos. -E o Timão, hem?", perguntou SeIigman. Os dois são gaúchos e torcedores do Grêmio, no Rio Grande do Sul, e do Corinthians, em
São Paulo.
-E ainda temos o time da reforma agrária em
comum-, disse Seligman.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
s,as. e Srs. Deputados, a light privatizada. E começou a faltar luz no Rio de Janeiro. O fato recoloca
em discussão o problema da venda de empresas estatais. É o caso.
Para quem morou no Rio, nas décadas de 40 e
50, a Light era o símbolo maior da exploração de
nossas riquezas, da exploração do trabalho de nossa gente, da cobrança de preços abusivos e, sobretudo, da prestação de um serviço da pior qualidade.
Era conhecida como "o polvo canadense", sendo canadenses, em sua maioria, seus capitais. Light &
Power Companny era seu nome real. Em vernáculo,
apenas Companhia de Luz e Força. Mas cuidava
também dos telefones e da venda de gás encanado.
Os cariocas de então se lembram muito bem: conseguir um telefone somente à base de corrupção ou de
favorecimento político; o gás encanado que ia do Leblon, na extremidade da zona sul do Rio, avançava
fundo na zona norte, atingindo os bairros mais pobres. Em nada se modificou o comportamento da
empresa, razão por que a pressão popular exigiu
sua expropriação, o que, infelizmente, ocorreu à
base de venda a custos jamais revelados. O Estado
brasileiro beira a falência e se decide, por isso mesmo, a reprivatizar a light, na esperança de que os
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capitais necessários a implementar o fornecimento
de energia elétrica iriam chegar ao País. E, ao que
estamos vendo, isto não ocorre.
Mas não é só. A falta de luz é apenas a ponta
de um iceberg que se vai desviando pouco a pouco
e demonstra, sem sombra de dúvida, que o Governo
brasileiro se contentou em vender a companhia, receber (se é que de fato já o recebeu) o valor relativo
a seu preço e, como que dando de ombros, abandonou, por completo, seu dever de fiscalizar, a cada
instante, se o serviço público agora entregue a uma
empresa privada está realmente sendo realizado.
Sucede, Sr. Presidente, que a falta de luz não é
tudo o que de ruim vem ocorrendo depois da privatização, ou, como preferimos dizer, da reprivatização.
É que estivemos lendo na coluna do Sr. Luís
Nassif, tão bom jornalista quanto músico, que a
Light, diferentemente do que havia sido anunciado
quando se iniciou o processo de sua venda, deixa
de cumprir item por item do projeto com que se comprometeram as empresas que a compraram. Uma
das idéias seria a obrigatoriedade de adquirir máquinas e serviços aqui mesmo no País, o que, no entanto, não está ocorrendo. Vem de ser feita a importação maciça de medidores de consumo, os conhecidos relógios de luz, deixando ao relento a indústria
nacional, mais que capaz de atender essa demanda
e, por via de conseqüência, gerando ainda maior desemprego. Sugere ainda o jornalista que a empresa
estaria superfaturando essas compras no exterior, o
que lhe permite remeter ainda mais dólares para
fora do País.
Ora, a acumulação de reservas internacionais
tem sido, nesses últimos 'quatro anos, a garantia
maior da estabilidade monetária que recebemos
como uma bênção, depois de décadas seguidas de
inflação galopante. E a remessa camuflada de dólares para o exterior, na forma de superfaturamento,
faz menor o lucro declarado pela empresa e, por
isso mesmo, os rendimentos do Governo com o Imposto de Renda aí devido.
Voltamos ao princípio. Discutiu-se o processo
de privatização mais com paixão do que com a razoabilidade que o assunto merece ao ser examinado. Mas para muitos que aprovaram esse processo,
resta, agora o desencanto de ver que a empresa,
como que retornando aos idos de 40 e 50, segue explorando a população, fraudando o ,governo e obtendo lucros fabulosos, mas não declarados.
Diria alguém, meio apressado, que seria a hora
de reverter o processo. Não pensamos assim. O ordenamento jurídico nacional está aí indicando com
precisão e justeza a forma de punir quem assim se
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comporta. É cumprir a lei, multar a Light e exigir respeito às normas jurídicas deste País, respeito que
implica, antes de mais nada, melhor atêndimento
aos usuários da empresa, num setor, o da eletricidade, de suma importância para nosso cotidiano.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronuncia o seguinte"discurso.) - Sr. Presidente, S,aa e Srs.
Deputados, as obras da Barragem do Prata, na cidade de Caruaru, em Pemambuco, estão previstas
para serem concluídas antes do primeiro turno das
eleições deste ano - 85% da obra está pronta. A
Barragem do Prata, que terá capacidade para 52 miIhões de metros cúbicos de água, deverá aliviar o
problema do Município de Caruaru.
Além da Barragem, o projeto do Governador
Dr. Miguel Arraes estabelece a construção de três
estações elevatórias, que ajudarão a dar pressão à
água, 35 quilômetros de adutoras, fazendo.a ligação
com a cidade, e a ampliação da estação de Tratamento Manoel Tavares, no Bairro de Petrópolis, em
Caruaru. A construção da Barragem teve início em
outubro de 1996. Para o projeto de ampliação acontecer foram feitos convênios com a Universidade Federal-Rural de Pernambuco, que faz monitoramento
ambiental, e a Sociedade Nordestina de Ecologia,
responsável pelo reflorestamento da bacia.
Sr. Presidente, mais de mil hectares já foram desapropriados, cerca de cem pequenos proprietários rurais foram indenizados e 69 famnias ganharam casas
numa vila em Alto Bonito. A desapropriação foi realizada depois de várias negociações com a comunidade.
Sr. Presidente, o paredão da Barragem do Prata está quase todo pronto. As estações elevatórias e
a ampliação da estação d~, tratamento também já
estão em andamento. A Barragem do Prata fica
pronta em dezembro do corrente ano.
Depois do Porto de Suape, Sr. Presidente, esse
é o maior investimento concentrado que o Governador
Dr. Miguel Arraes está fazendo no interior de Pemamb~co.--':()rar:n qel;tinéi~tos R$18 miJ~. para a Barragem do Prata, incluindo a desapropriação e a construção das casas; R$60 milhões para as três estações
elevatórias, ampliação das estações elevatórias, ampliação da estação de tratamento e ligação pelas adutoras. O Govemador Dr. Miguel Arraes ainda vai gastar
R$8 milhões com a encanação, garantindo, assim, a
chegada da água às casas. Os recursos são da própria Cornpesa e do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS. É uma obra paga pelos próprios consumidores. No Estado de Pernambuco, já foram implantados quarenta sistemas. como este.
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Sr. Presidente, é conveniente registrar que a
cidade de Caruaru, em Pernambuco, sofre um problema histórico de falta d'água. Localizada no agreste pemambucano, ela é a maior cidade da região,
com 300 mil habitantes.
Atualmente, o abastecimento é feito através de
três Barragens: Tabocas, Brejo do Buraco e Brejo
dos Coelhos, e mesmo assim deixa os moradores
apenas três dias da semana com água nas tomeiraso A construção da Barragem do Prata deverá garantir o abastecimento d'água até o ano 2010.
Efetivamente, o abastecimento d'água no
Agreste de Pernambuco é muito complicado porque
os mananciais não são bons, como é o caso da Barragem do Rio lpojuca, na. cidade de Belo Jardim,
água imprestável para o consumo humano.
Registro que as obras de construção da Barragem Belo Jardim estão ainda sendo averiguadas,
por haver fortes indícios de fraudes, corrupção e superfaturamento. A Câmara dos Deputados denunciou inúmeras irregularidades na obra da Barragem
do Rio Ipojuca, inclusive apontando os autores das
i1icitudes e empresa construtora envolvida, mas as
sindicâncias estão paralisadas.
Sr. Presidente, a quantidade de chuvas em
Pernambuco é bem definida nas regiões do agreste,
da mata e no sertão. Na Zona da Mata, área da
cana-de-açúcar, chove 1 mil e 600 milíníefros por
ano, não há problema. No Agreste, mesmo não sendo considerada ,uma região seca, as chuvas registram 800 milímetros por ano, não resolvem o problema da água na região, e, finalmente, no sertão, considerado a marca da seca, registra 300 milímetros
por ano.
A distância entre as barragens construídas e a
cidade beneficiada nunca é inferior a 30 quilômetros.
Sr. Presidente, aproveito o ensejo para registrar que a construção da ferrovia Transnordestina,
que ligará os Municípios de Petrolina a Salgueiro e
este a Missão Velha, deverá ser iniciada no segundo
semestre deste ano.
Oportunamente voltaremos ao ass.unto..
O SR.· WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, S~
e SI'S. Deputados, é incrível a insensibilidade de Parlamentares que na Câmara Federal e no Senado estão aprovando a abertura de cassinos em nosso
País. Num momento em que a Nação brasileira atravessa crises econômicas e sociais das mais expressivas à espera de um esforço dos seus dirigentes
em busca de rápidas soluções que possam colocar
o Brasil no caminho do desenvolvimento e da justiça
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social, gasta-se energia no Parlamento brasileiro
para regularizar os cassinos e o jogo do bicho. Argumentam os que defendem o projeto que a abertura
de cassino vai possibilitar novos empregos.
Certamente alguns empregos serão gerados
pelos novos cassinos, mas em número tão insignificante em face dos índices de desemprego no País,
que este argumento fica ridículo como justificativa.
Deveria o Parlamento brasileiro discutir com prioridade medidas que pudessem gerar o desenvolvimento da economia, possibilitando maiores produções agrícolas e industriais, a dinamização da construção civil e da área de prestação de serviços. Desta
forma sim estaríamos criando condições para a geração de empregos em todo o País.
A abertura de cassinos e a legalização do jogo
do bicho vão representar um largo passo na escalada da jogatina que de outras formas já invade os lares brasileiros, levando as economias populares, desajustando as famílias e criando uma mentalidade
de que para vencer na vida é preciso sorte e que
basta jogar para ganhar. Nos últimos tempos, a televisão, essa força incrível de comunicação, foi colocada a serviço do jogo, invadindo as casas dos brasileiros e estimulando de forma compulsiva a que todos joguem para ganhar carros, geladeiras e outros
prêmios. Até crianças participam desta jogatina, pois
podem simplesmente telefonar e estarão participando do jogo.
É triste registrar, mas o Governo Federal tem
expressiva parcela de culpa nesse processo que inverte valores e estimula o povo para o jogo. Órgãos
oficiais patrocinam diariamente diversas espécies de
jogos e sorteios. Argumenta-se que o resultado dessas loterias acaba beneficiando hospitais beneficentes e até mesmo atividades educacionais, culturais,
esportivas e assistenciais. Triste o país que depende
do jogo para desenvolver sua educação e cultura e
realizar obras assistenciais. Neste caminho, não
será difícil que em determinado momento sugiram
legalizar a prostituição e o uso de drogas, com tributos do Governo, destinados a assistir mães solteiras
e pessoas viciadas.
Estudos sérios demonstram que junto com os
cassinos caminham várias atividades criminosas,
corno lavagem de dinheiro sujo, exploração da prostituição e tráfico de drogas. A experiência tem demonstrado que são atividades que caminham juntas,
criando graves problemas sociais de segurança e de
disfarce para atividades marginais.

Ainda há esperança de que os senadores não
aprovem o projeto de legalização dos cassinos, mas

,
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para isto acontecer é preciso que o Presidente da
República use o poder de veto. A Nação brasileira
precisa, com urgência, de medidas sérias de combate à corrupção, às fraudes e à lavagem de dinheiro
sujo. Ao contrário de projeto para abrir cassinos, é
preciso aprovar projetos que possam dar condições de
punir aqueles que realizam atividades criminosas corno
contrabando, tráfico de drogas e negócios econômicos escusos.
O grave do jogo é que ele forma uma mentalidade de que para vencer na vida basta ter sorte e
tentar a sorte ainda que isto custe sacrifícios. O Brasil precisa de um povo que acredite na força do trabalho como mola propulsora do progresso individual
e nacional. Cumpre ao Congresso Nacional criar
condições legais para que o esforço do brasileiro
seja reconhecido e responsável pelo seu progresso.
Esta é a grande missão dos legisladores brasileiros
e não cuidar de prestigiar a jogatina como agora se
faz com esse projeto que legaliza o funcionamento
dos cassinos no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ÊNIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, com a vertiginosa queda no nível da programação da TV brasileira, verificada nos últimos
meses, instalou-se uma discussão nacional sobre a
relação entre a programação e o tipo de influência
que pode exercer sobre a sociedade. Um estudo
realizado nos EUA mostrou que o público infantil, incapaz de discernir com clareza ficção e realidade,
tem sua conduta presente e futura fortemente influenciadas pela TV.
Levando-se em conta que este problema é
mais grave na sociedade brasileira, devido aos gravíssimos problemas sociais, damos as conclusões finais deste estudo: os programas considerados impróprios e deseducativos para o público infantil ocupam hoje 70% do horário entre 18 e 21 horas. Em
75% dos programas, a violência não é punida e seus
autores não apresentam sinal de remorso. Em apenas 15% dos casos, os efeitos negativos da violência são mostrados.
Nos EUA, porém, há mecanismos de controle.
O que não ocorre por aqui, onde o Poder Público
não toma qualquer medida restritiva aos barões da
telecomunicação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (PFL
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, stm e Srs. Deputados, recentemente a questão da dengue ocupou as manchetes dos mais im-
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portantes jornais do Estado do Rio de Janeiro. A
propagação da doença, em níveis alarmantes, em
todo o Estado obrigou o deslocamento de Brasília
para o Rio do então recém-empossado Ministro da
Saúde, José Serra. Na ocasião, o Ministro prometeu
a entrega de recursos necessários para a erradicação da dengue no Estado. Para o cumprimento da
tarefa chegou a convocar o Exército para que participasse diretamente das operações de erradicação da
doença.
Pouco antes desses acontecimentos, estive, juntamente com outros Parlamentares desta Casa, acompanhando as lideranças sindicais que congregam as
chamadas guardas de endemias, num encontro com
Eduardo Jorge, então Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República. Lá pleiteamos a prorrogação do contrato de prestação de serviços dessas
guardas por mais um ano, até como forma de se
manter a luta contínua e diária contra a dengue. Só
no Estado do Rio são mais de 6 mil, que vivem de
contrato temporário, que vem sendo prorrogado durante anos, por pequenos espaços de tempo.
Conseguiu-se, naquele encontro, a prorrogação
por um ano, até março de 1999, desses contratos.
Surpreendentemente, agora, mudaram-se as
regras do jogo e os contratos passaram para três
meses ou seis meses, conforme o caso.
Sr. Presidente, esse tipo de improviso e a ausência de uma política de saúde é que fazem aumentar o surto da dengue, e cada vez fica mais distante a sua erradicação.
Eis por que venho a esta tribuna, neste momento, para exigir das autoridades federais mais
respeito com a população do Estado do Rio de Janeiro, definindo regras claras e eficientes no combate à dengue. E o Governo pode começar prestigiando os guardas de endemias, trabalhadores que vinham, durante todos esses anos, dando tudo de si
para que a dengue não se espalhasse até o ponto
em que chegou. Portanto, queremos exigir que "e
cumpra o prometido pelo Governo, ou seja, que os
contratos de trabalho desse pessoal sejam mantidos, no mínimo, por mais um ano.
O SR. LIMA NETTO (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, o Estado moderno precisa de instrumentos ágeis e eficazes para bem cumprir seu papel
numa época em que mais e mais se avolumam os
desafios que deve enfrentar.
Não raro, porém, mecanismos criados para solucionar problemas acabam por gerar novos e maiores males, escapando a suas finalidades originais.
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Tal é o caso do Cadin, o cadastro no qual o
Governo Federal inscreve os contribuintes tidos
como inadimplentes com suas obrigações "pecuniárias· - expressão usada na medida provisória que o
criou e que, em sua aparente singeleza, encerra o
primeiro e um dos mais graves equívocos desse instrumento, na forma em que está hoje posto.
A Frente Parlamentar pela Livre Iniciativa insurge-s8 contra esses equívocos e deseja reverter a situação injusta deles decorrente. Por isso,
está propondo uma série de mudanças que permitam recolocar o Cadin na linha justa que orientou
sua instituição.
A primeira dessas mudanças visa corrigir a distorção introduzida já no segundo artigo da medida
provisória, que se refere às tais ·obrigações pecuniárias·. Por que ser tão abrangente? Isto só faz gerar dúvidas quanto aos créditos do Estado que são
objeto da legislação. Muito mais correto será referirse a obrigações tributárias, previdenciárias e outras
mais de análoga natureza, desde que especificadas
no diploma legal.
A imprecisão tem dado lugar a situações que
beiram o ridfculo. Por exemplo, recentemente uma
empresa foi punida com a inscrição no Cadin porque
uma de suas filiais deixou de pagar uma prosaica
conta telefônica. Por isso, não pôde desembaraçar
insumos que adquirira no exterior visando produzire
exportar - e não conseguiu uma coisa nem outra,
com evidentes prejuízos para todos, inclusive o Fisco e as contas externas, tão necessitadas de cada
dólar que se consiga trazer para o País.
Outra mudança que consideramos pertinente
refere-se ao direito de defesá. Nossa proposta é que
a inscrição no Cadastro só possa dar-se após prévio
comunicado ao interessado, ao qual será concedido
prazo de pelo menos sessenta dias para quitar o débito ou explicar-se com o Fisco.
Uma distorção entre as muitas que viciam o diploma legal que instituiu o Cadin está em seu art. 49 ,
que dispõe que ·a inexistência de registro (...) não
implica reconhecimento de regularidade de situação
(...)". Ora, isto significa atribuir ao contribuinte todo o
ônus de demonstrar sua adimplência: numa evidente
inversão do que preconiza a melhor doutrina. Nada
mais lógico que considerar a inexistência de inscrição no Cadastro prova suficiente de quitação das
obrigações para com o Fisco, eliminando os inumeráveis passos burocráticos impostos ao contribuinte,
que deve cumprír um verdadeiro calvário para obter
periodicamente os famigerados certificados de regularidade e certidões negativas.
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Na impossibilidade de abranger, nos limites
deste pronunciamento, todo o universo de equívocos que devem ser corrigidos na medida provisória
que cria o CADIN, permitimo-nos ainda apontar
uma incrível distorção, inserida no artigo que trata
dos juros cobrados dos contribuintes que logram
parcelar suas dívidas para com o Fisco: estabelece-se, ali, como indexador a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SEUC). Ora, a entidade arrecadadora não é instituição financeira. Cabe-lhe cobrar tributos, não auferir ganhos em função de parcelamentos de dívida.
Daí a proposta de substituir a taxa do SELlC pela
Taxa de Juros de Longo Prazo, de maneira coerente com os fins em mira.
Correções dessa ordem resgatarão os objetivos inicialmente visados, e não gravarão desnecessariamente as empresa$ já assoberbadas com entraves burocráticos e exauridas com os altos juros
vigentes no mercado.
E, mais importante, permitirão que melhor cumpram sua função de melhorar a eficiência e eficácia
empresarial, tomem-se mais competitivas e gerem
mais empregos, objetivos maiores da sociedade
brasileira.
a SR. MARCia FORTES (PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, é estarrecedor o número de fraudes
que vêm sendo apuradas pelo Presidente do INSS,
Crésio Rolim, no Rio de Janeiro, já tendo instaurado
241 inquéritos administrativos, visando à punição severa dos funcionários qlJe realmente tenham burlado
a lei para levar vantagem pessoal. O único fato que
estranhamos é que após tantos escândalos no INSS
do Rio de Janeiro, que culminaram até mesmo com
a prisão de um juiz de Direito, ainda su~am tantas
fraudes naquele mesmo órgão.
Num momento em que estamos votando no
Congresso Nacional reformulações profundas no
sistema previdenciário brasileiro, o mínimo que podemos esperar é que os responsáveis por este setor
do Poder Executivo estabeleçam a moralidade neste
serviço, para, que os cofres públicos realmente possam sentir os benefícios que se pretende dar em termos de alívio de despesas.
Por outro lado, pelos números anunciados peJo
INSS - nos quatro primeiros meses deste ano já foram apurados 4 mil processos fraudados, isto é, mil
por mês -, verificamos naturalmente que não são
funcionários sem cargo de direção que estão promovendo esta verdadeira dilapidação dos recursos púbJicos. Acho que os fatos devem ser apurados com
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rigor, evidentemente dando-se o' direito de defesa
aos acusados, mas a moralização do sistema previdenciário brasileiro é um imperativo crucial para o futuro dos aposentados do nosso País. Neste contexto, quero congratular-me com o Sr. Crésio Rolim
pela implementação de uma campanha de revisão
generalizada dos processes de aposentadoria no
Estado do Rio de Janeiro, esperando, contudo, que
esses processos não prejudiquem os nossos trabaIhadores, que com muito trabalho e honestidade fizeram jus à aposentadoria.
O SR. ÁLVARO GAUOêNCIO NETO (PFL PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, em várias oportunidades, desta
mesma tribuna, denunciei a forma irresponsável como
se conduzia no cargo o ex-Secretário de Polfticas Regionais do Governo Federal, o Sr. Fernando Rodrigues
Catão. Um nanico com pose de gigante.
O despreparo, a arrogância e a prepotência
que sempre caracterizaram o Sr. Catão já o levaram
a perpetrar a tentativa de agressão física contra
mim. Naquela oportunidade, participávamos de uma
festividade em um dos melhores clubes de Campina
Grande, na Paraíba, quando o Sr. Catão, em visível
e adiantado estado de embriaguez, resolveu agredirme, não só verbalmente, como, desatinadamente,
partiu para a agressão física. Era, talvez, a única
resposta que pudesse oferecer às irrefutáveis críticas que lhe formulava na condução da importante
Secretaria de Políticas Regionais.
Agora, Sr. Presidente, s,as. e Srs. Deputados,
quem o critica, quem o censura, não sou mais eu ou
seus adversários. São seus próprios correligionários
e não mais de forma velada como o faziam antigamente. Não. Fazem abertamente na imprensa. Seus
correligionários são, hoje, seus mais duros críticos e
censores.
O Governo do Estado da Paraíba mantém, edita e faz circular, há mais de cinqüenta anos, um jornal comercial intitulado A União, além do Diário Oficial do Estado. Pois bem. É esse jornal, pertencente
a um governo do PMDB, partido do ex-Secretário
Fernando Catão, que o ataca de forma tão contundente. Não somos mais nós, seus adversários. Até
mesmo porque, uma vez destituído como o foi, sumariamente, pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o Sr. Catão não tem porque merecer qualquer atenção nossa. A sua capacidade, seu poder
de fazer mal à Paraíba e ao Brasil se extinguiram
com sua demissão.
Em sua edição de 5 de maio, A União traz denúncias formuladas pelo Secretário Estadual de In-
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fra-Estrutura da Paraíba, Dr. Amâncio Ramalho, que
condena os critérios adotados pelo Sr. Catão na distribuição de recursos entre os diversos Municípios
de nosso Estado. Sob o título "Amâncio aponta falhas de Catão" e subtítulo "Técnicos do Govemo criticam falta de critérios em convênios", a reportagem
traça o mais bem delineado quadro do clientelismo
político na distribuição de recursos públicos, em proveito do grupo a que pertence o Sr. Catão, liderado
pelo Senador Cunha Lima.
O que o Sr. Secretário de Infra-Estrutura da
Paraíba não disse é que as verbas liberadas pelo
então Secretário Fernando Catão eram constituídas
pelos recursos financeiros liberados pelo Governo
Federal para combater os efeitos do fenômeno EI
NUlo e que foram, pelo menos na Paraíba, distribuídos de modo clientelista, de forma dirigida para
aquelas prefeituras vinculadas ao grupo político do
ex-Secretário e não propriamente para os Municípios mais atingidos pela seca. Não fosse assim, São
João do Cariri, da mesma forma que o Município do
Congo, teriam sido atendidos. Cito apenas esses
dois Municípios, encravados na região mais seca da
Paraíba e, portanto, mais atingida pela estiagem decorrente do EI Niilo, com processos que tramitaram
na Secretaria de Políticas Regionais, pedindo socorro para suas populações. Pois bem, para esses dois
Municípios, um centavo sequer foi liberado! E assim
foi com tantos outros Municípios cujos Prefeitos não
são protegidos pelo grupo Cunha Lima.
Como disse, os recursos liberados pelo então
Secretário de Políticas Regionais se destinavam a
combater os efeitos do EI Nino, que se caracteriza,
na sua ocorrência, por ocasionar enchentes nos estados do Sul do País e seca na região nordestina.
Pois bem, a quase totalidade dos recursos liberados
para os Municípios da Paraíba se destinava à "Reconstrução de Casas e Moradias" e muito pouco ou, quase
nada, foi destinado ao efetivo combate aos efeitos do EI
Nino. Pois não me consta que a seca que devora o Nordeste tenha promovido alguma enchente capaz de derrubar casas ou inundar cidades. Ao que se sabe a Paraíba é vítima de uma seca, não de um terremoto.
Como todos os demais Estados da Federação,
a Paraíba tem seus sérios probl.emas de moradia,
mas o órgão encarregado de resolvê-lo não era, originalmente, a Secretaria de Políticas Regionais, mas
sim o Ministério do Planejamento, através da Secretaria de Habitação. O desvio da verba de combate à
seca para outras finalidades, por mais nobre e meritória que seja, efetivamente, se constitui em crime
de responsabilidade e deve ser apurado.

Sr. Presidente, junto ao meu pronunciamento
cópia da matéria veiculada pelo jornal, para que dele
seja parte integrante e traga para as vistas desta
Casa e da Nação não só o verdadeiro mapa do
clientelismo no uso dos recursos públicos, mas, e
principalmente, como funciona a verdadeira indústria da seca, em que recursos originalmente destinados a aliviar o sofrimento da população pobre atingida pela seca são desviados de suas finalidades principais para satisfazer os interesses políticos de um
grupo cuja sede de poder o torna capaz de manipular até mesmo a fome, a miséria e a desgraça de um
povo atingido por uma catástrofe.
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja divulgado pelos meios de comunicação desta

casa.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR-.
TÉCNICOS APONTAM FALHAS
Amâncio contesta

os critérios adotados

por Secretaria
O Secretário Interino da Infra-Estrutura do Estado, Amâncio Ramalho, contestou os critérios
adotados pela Secretaria de Políticas Regionais
do Governo Federal para os convênios firmados
no ano passado com 75 municípios paraibanos. O
valor total dos acordos, celebrados ainda na
gestão do ex-secretário Fernando Catão, é de
R$9,8 milhões e destina-se à recuperação de casas, reforma de açudes, projetos de irrigação e
obras de abastecimento de água emergencial. "Não
posso entender e continuo sem aceitar as justificativas apresentadas". Página 9
AMÂNCIO APONTA
FALHAS DE CATÃO
Técnicos do Governo criticam falta de
critérios em convênios

Técnicos do Govemo do Estado estão estranhando os critérios adotados pela Secretaria de Políticas Regionais em relação aos convênios celebrados no ano passado com 75 municípios paraibanos,
num valor total de R$9 milhões 842 mil, repassados em janeiro do presente exercício financeiro.
Os convênios são para recuperação de casas,
construção de moradias, reforma de açudes, conclusão de canais de drenagem, projetos de irrigação, infra-estrutura urbana, construção de passagens molhadas (pontilhões na zona rural) e abastecimento d'água
emergencial.
O secretário interino da Infra-Estrutura do Estado, Amâncio Ramalho, citou ontem dois exemplos de
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disparates. -Acho que houve falta de critérios em
pelo menos dois casos, pois não se compreende o
porque da liberação de R$1 milhão e (ilegível)? mil
para uma cidade do porte de Campina Grande, cujo
sistema de abastecimento d'água está muito mais bem
montado do que Sousa, no Alto Sertão, castigada pela
seca prolongada, mas que só recebeu R$120 mil de recursos da Secretaria de Políticas Regionais ou seja, 100k
do que foi destinado para a -Rainha da Borborema-..
-Não entendo qual foi o critério utilizado, assim
como o contra-senso existente entre um convênio de
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R$309 mil para o recém-eriado município de Damião, no Curimataú, comparado aos R$222 mil destinados a Cajazeiras, ambos para reconstrução e recuperação de moradias, só que em cidades com
imensa diferença populacional entre si, mas que foram equiparadas quando da distribuição de recursos
pelo ex-ministro Fernando Catão-.
Não posso entender e continuo sem aceitar as
justificativas apresentadas, concluiu o secretário
estadual.
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VERBAS DA SECRETARIA DE
POLíTICAS REGIONAIS NÃO
CHEGAM AO ESTADO
Os recursos da ordem de R$2 milhões e 500
mil prometidos pela Secretaria de Políticas Regionais, vinculada à Presidência da República, até ontem ainda não haviam sido creditados às contas do
Governo do Estado. A informação foi repassada pelo
sistema on-line do Banco do Brasil, através do extrato da conta corrente 164615, da agência 1618,
comprovando que a ordem bancária 117535, no valor de R$2 milhões e 500 mil programada para crédito na noite do último dia 30 de abril ainda não havia
sido confirmada. O documento do SISBB (Sistema
de Informações do Banco do Brasil) alerta para o
fato de que o valor programado para crédito está
sujeito a elteração por parte do órgão repassador,
no caso do governo federal.
A liberação dos recursos, entretanto, foi confirmada há dez dias pela chefe de Gabinete da Secretaria de Políticas Regionais, Elidia Maria Torres do
Lago, em fax enviado ao governador do Estado,
José Maranhão. O documento confirmando a liberação dos R$2 milhões e 500 mil referentes ao convênio entre os governos Federal e Estadual para abastecimento emergencial de água, o que até agora não
aconteceu, foi enviado em nome do ex-ministro Fernando, Catão, então titular da SEPRE, pelo fax
550613219125, às 19:11 horas e datados 23-4-98.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, dados do próprio Ministério da Educação nos revelam uma triste realidade: o Brasil ainda
tem 2,7 milhões de crianças de 7 a 14 anos fora da
escola. Existem também 16 milhões de jovens com
mais de 15 anos totalmente analfabetos e 50 milhões de outros compatriotas na situação do que chamamos de analfabetos funcionais, ou seja, sem terem concluído a 4ª série do 1 grau.
Em outras palavras, podemos dizer que o Brasil vive um momento ainda de muitas incertezas,
principalmente para os jovens. Antropólogos e sociólogos, entre outros especialistas que estudam o
comportamento humano, já admitem que o jovem
está cada vez mais aflito com os problemas atuais
que rondam suas próprias vidas e suas famílias, tais
como a falta de boas escolas públicas, o desemprego, a falta de poder aquisitivo, a fome e o infortúnio.
Já se fala, hoje em dia, inclusive, que a própria
elite brasileira está focando mais sua atenção no
combate à má distribuição de renda e à injustiça social. Para essa mesma elite, é fundamental que o

º

Quinta-feira 7 11601

setor público invista em educação para que o País
volte a caminhar no sentido do desenvolvimento.
Em outras palavras Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos aqui falando do futuro que ronda,
com tanta velocidade, a vida da juventude brasileira.
Eu, por exemplo, nasci, cresci e vivo até os dias de
hoje sob a inspiração da Baixada Fluminense. Mais
ainda: professor, diretor e supervisor de escolas que
fui, conheço como ninguém a angústia, o desespero
do estudante pobre, do estudante que trabalha
numa jornada de oito horas diárias e que sonha um
dia concluir o curso superior.
Vejam V. Exali- que mesmo sendo responsável
por uma enorme fatia do PIB estadual, mesmo passando por u.n processo de desenvolvimento dos
mais promissores - com a implantação de inúmeros
pólos industriais -, a Baixada Fluminense, uma região de aproximadamente 3 milhões de habitantes,
ainda não possui uma faculdade pública sequer.
Não são poucos os funcionários administrativos, os
contínuos, os balconistas ou os auxiliares que buscam no ensino superior alguma possibilidade de ascensão social.
Hoje, de 1,6 milhão de alunos matriculados em
curso superior no Brasil, quase 1 milhão estuda em
faculdades pagas. Ou seja, enquanto as faculdades
oficiais e gratuitas atendem os filhos dos privilegiados, a massa de estudantes mais humildes tem de
fazer malabarismo para pagar faculdade particular.
A sensação que temos é a de que o Brasil está
enlouquecido em relação à questão da educação: as
classes médias e alta pagam os estudos primários e
secundários para que seus filhos possam entrar nas
faculdades públicas. Isso é, no mínimo, uma aberração, uma incoerência, só vista num país do Terceiro
Mundo. Até porque, nos países desenvolvidos, a escola particular é oferecida a quem pode e quer pagar, já que há a opção do ensino gratuito excelente.
No Brasil, entram em escolas particulares os filhos de pessoas que não deveriam estar ali. O Prof.
Edgard Flexa Ribeiro, um renomado educador do
Rio de Janeiro, tem o hábito de dizer que colocar um
filho em escola particular por falta d~ opção é como
ir ao jóquei e ser obrigado a torcer por um cavalo em
que não se acredita. Falta ânimo e entusiasmo. Por
isso mesmo, não há estímulo e as finalidades se
perdem, costuma dizer.
Agora mesmo, o próprio MEC preparou um
questionário socioeconômico e o aplicou em 5.200
escolas de ensino médio da rede pública em todo o
País. Os 430 mil alunos ouvidos revelaram sua preocupação com a questão do mercado de trabalho. Até
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porque sabem perfeitamente que o desemprego é
sinônimo de falta de dinheiro, de depressão que
pode levá-los à sensação de indignidade. .
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nossa luta não vai terminar enquanto não vermos a democratização do ensino superior público na Baixada
Fluminense. Já demos o pontapé inicial, ao conseguirmos levar uma Escola Técnica Federal para o
Município de Nilópolis, que hoje atende com eficiência profissionalizante.
Portanto, torna-se urgente atendermos aos anseios das pessoas que buscam um ensino superior
público e de qualidade, para que tenhamos de fato e
de direito uma Baixada mais viva e mais avançada.
O SR. VANIO DOS SANTOS (PT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o Fórum Parlamentar Catarinense
esteve reunido na manhã de hoje com o Ministro da
Justiça, Renan Calheiros. Na oportunidade foi entregue ao Ministro carta solicitando a retirada definitiva
da Medida Provisória nº 1.647/98 da pauta de votações do Congresso Nacional.
Esta medida provisória estava pronta para ser
analisada na sessão do Congresso da última terçafeira. Graças à intensa mobilização dos Deputados
catarinenses, a medida provisória não foi votada na
ocasião.
O documento que entregamos ao Ministro Calheiros ressalta a intranqüilidade, a apreensão e o
desassossego das populações da ilhas marítimas
que, no caso de esta medida provisória virar efetivamente lei, terão uma situação de absoluta insegurança jurídica acerca dos direitos efetivos sobre as
propriedades que ocupam.
O que nós gostaríamos de destacar é que há,
de fato, necessidade de aperfeiçoar o que dispõem
os capítulos constitucionais acerca das propriedades
da União e dos Estados, especialmente bens imóveis situados em ilhas marítimas, costeiras e terrenos da União.
Não concordamos é com o fato de que este
processo se dê de forma açodada com reflexos dramáticos para ocupantes destes imóveis, um gesto
autoritário do Governo Federal que espalha o terror
e não resolve um problema secular que demanda
um processo amplo e amadurecido de negociação
caso acaso.
O uso do instrumento excepcionalíssimo da
medida provisória desconsidera deliberadamente os
problemas sociais e econômicos de cada comunidade onde se localizam as terras públicas em referência, além de centralizar todo o processo de decisão
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a respeito da forma de repasse da propriedade nas
mãos da União ou, mais especificamente, do Presidente da República. Além desta obtusa centralização, a medida provisória prevê que parte dos recursos arrecadados com a eventual venda das terras
públicas serão utilizados para o pagamento da impagável dívida pública, e não para investimentos sociais como saúde, educação ou mesmo a fome do
Nordeste. E, para concluir, a medida provisória prevê, também, que as moedas podres possam ser utilizadas para compra de terra pública, ou seja, não entra dinheiro novo no caixa da União.
O Ministro Renan Calheiros se mostrou sensível à retirada da medida provisória e despachou
imediatamente a questão para que a assessoria jurídica do Ministério da Justiça dê um parecer conclusivo sobre a matéria.
Enquanto isso, estaremos participando, juntamente com o Deputado Milton Mendes, do PT de
Santa Catarina, a bancada petista da Assembléia
Legislativa e da Câmara de Vereadores de Rorianópolis, de várias manifestações populares em repúdio
ao caráter autoritário e socialmente injusto da Medida Provisória n2 1.647/98.
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex!! autorizasse
a publicação deste meu pronunciamento no jomal da
Casa e também no programa A Voz do Brasil.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exdivulgação no programa A Voz do Brasil de nosso
contentamento com as ações que o or. Crésio de
Matos Rolim tem tomado à frente da Presidência do
INSS.
O Dr. Crésio tem feito um trabalho brilhante no
INSS, evitando, sobremaneira, as fraudes que existem no País e prestigiando as pessoas que têm feito
um trabalho importante nesse sentido no Brasil.
Registro nos Anais desta Casa o trapalho brilhante que o or. Crésio tem feito à frente do Instituto
Nacional do Seguro Social- INSS.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
atende V. ExI', nobre Deputado.
.
O SR. DÉRCIO KNOP (POT - SC. Pronuncia o
e Srs.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Deputados, depois de 52 anos de proibição do jogo
no Brasil, completados no último dla 30 de abril (o
jogo foi proibido em 30 de abril de 1946), estamos
agora vivendo os últimos dias dessa proibição.
Depois de a Câmara dos Deputados ter aprovado o projeto de reabertura dos hotéis-eassino e da
legalização do jogo do bicho, ainda em 1995, e, depois da Comissão de Constituição e Justiça do Se-
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nado Federal ter aprovado a matéria, eis que no dia
de ontem, 5 de maio de 1998 também a Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado, que era a última Comissão Técnica do Legislativo a se manifestar
sobre o assunto, aprovou a matéria nos deixando
muito próximos da legalização definitiva do jogo no
País.
Agora falta apenas a aprovação do projeto pelo
plenário do Senado da República, a sanção Presidencial e a regulamentação a ser feita pelos Estados
e Distrito Federal.
Esperamos que ainda no decorrer do mês de
maio'essa matéria seja incluída na pauta da Ordem
do Dia do Senado e, conseqüentemente, há a possibilidade de a lei passar a vigir ainda no primeiro semestre deste ano, cabendo aos Estados elaborarem
a legislação estadual e a respectiva regulamentação
no decorrer do segundo semestre de 1998.
Sabemos que o projeto não é perfeito, sabemos que é incompleto, sabemos que tem uma série
de deficiências, de defeitos que precisam ser corrigidos quando da elaboração da legislação estadual e
sua regulamentação.
Esta Casa e o Senado da República não estão
aprovando apenas os hotéis-cassino, mas também
as casas de jogos, contudo, esperamos que cada
Estado da Federação, no ato da regulamentação,
não permita o funcionamento de casas de jogos previstas no projeto de tramitação no Senado, autorizando apenas o funcionamento de cassinos em
grandes empreendimentos hoteleiros que possam
ser referenciais para o desenvolvimento turístico de
nosso País.
A casa de jogos não vai gerar investimentos,
não vai ,gerar um número, expressivo de empregos,
vai dificultar a sua fiscalização e não atrairá turistas,
o contrário do que poderá ser o hotel-cassino.
Como dissemos, o projeto não é o ideal, ele
é imperfeito, deficiente, contudo, se essa é a
realidade, a culpa deve ser debitada ao Governo
Federal, que em nenhum momento, durante esses últimos sete anos, preocupou-se em 'melhorar a sua red~ção.
O que vemos é manifestação da Receita Federal' dizendo que vai ter dificuldades em controlar a
atividade, etc. Ora, há mais de uma centena de países nos quais o jogo é legalizado. Se os nossos técnicos não têm criatividade para elaborar uma legislação condizente com a importância da atividade, é
necessário que se copiem exemplos de outros países em que o jogo funciona e é fiscalizado e tributado com perfeição.
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É importante que se diga aqui que com a mesma displicência com que o Governo vem tratando a
questão da legalização dos hotéis-eassino e do jogo
do bicho, da mesma forma se portou com relação a
regulamentação dos bingos.
Com o advento da Lei lico, pela omissão do
Governo Federal, esse tipo de jogo foi implantado de
forma atabalhoada.
Mesmo de forma muito desorganizada, muitas
empresas investiram recursos significativos na implantação de casas de bingo e especialmente na importação e fabricação de máquinas a serem utilizadas na exploração dessa atividade.
Para surpresa nossa, devido à total omissão
governamental, eis que se revogou a Lei lico e surgiu a Lei Pelé na qual o capítulo dedicado aos bingos é de total descalabro porque as empresas que
investiram muito com base na Lei lico, de uma hora
para outra viram seu equipamento ser impedido de
continuar funcionando no País.
Não restou outra alternativa para essas empresas a não ser questionar na Justiça o seu direito adquirido e conseqüentemente continuando o seu funcionamento ao arrepio da legislação atual.
Não bastasse essa proibição, o Relator da matéria nesta Casa incluiu na Lei Pelé, imagino que
sem conversar com o Governo, que a Receita Federal passaria a controlar essa atividade. No entanto, a
Receita Federal quer distância desse tipo de atividade, e por essa razão, na regulamentação da Lei Pelé
coube ao Governo, mesmo contrariando a própria
lei, incumbir o Indesp de controlar a atividade, mesmo sabendo que esse órgão do Ministério Extraordinário dos Esportes não tem estrutura alguma para
controlar uma atividade tão expressiva e importante
que são os bingos. Pois bem. Numa regulamentação
extremamente mal elaborada no que conceme aos
bingos, o Indesp já está repassando novamente o
controle dessa modalidade de jogos às Loterias Estaduais ou Secretarias Estaduais de Fazenda, voltando a ser o que era antes, mas de forma mais desorganizada.
Por isso, Sr. Presidente, é hora de o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro da Fazenda determinarem à Receita Federal que acompanhem
mais de perto os assuntos relacionadas com as atividades do jogo, para que sua legalização e implantação efetivamente sirvam, no caso dos bingos, para
fomentar o desporto olímpico, no caso dos hotéiscassino para incrementar o turismo, oportunizar
grandes investimentos na área de hotelaria e de lazer, de gerar milhares e milhares de oportunidades
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de trabalho, de possibilitar um incremento signíficativo na receita do Poder Público advindo da atividade
do jogo.
É hora de o Governo deixar de fazer vistas
grossas e de fazer de conta que o assunto não é
com ele.
Por isso, paralelo à aprovação do projeto no
plenário do Senado da República, é fundamental
que o Govemo Federal ajude, através da Receita
Federal, a buscar subsídios para serem fornecidos
aos Estados para regulamentar a operação dessa
atividade.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, 'oda criança na escolaMé uma frase
que não condiz com o que assistimos desde 1995,
principalmente se nos detivermos na aplicação das
verbas, cuja realidade espelha o caos imposto à
educação pela Msocial-democraciaMque se resume
em espetaculares jogadas eleitoreiras.
O art. 212 da Constituição Federal determinou o mínimo de 18% das receitas da União e
25% dos Estados, Distrito Federal e Municípios
para a educação e no intuito de agilizar os programas do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo, o art. 60 das Disposições Transitórias
previa, por um período de dez anos, o investimento mínimo de 60% das verbas. A União nunca
cumpriu tal dispositivo.
Segundo a assessoria do Partido dos TrabaIhadores, MOS valores autorizados para a Educação e
Cultura sofreram uma queda de 19,57% de 1995
para 1998 - 14 bilhões de reais contra 11 bilhões e
200 milhões - e os valores efetivamente gastos no
período representaram 82,23% em 1995, 86,18%
em 1996 e apenas 55,33% em 1997 até o dia 23 de
outubro. Os recursos da União para a educação diminuem de modo consistente, ano a ano, desde
1995, o que mostra que a tão propalada ação social
do Govemo FHC não passa de puro marketing e
que a educação vem sendo mais e mais sucateada
neste Govemo, de tal modo que sua recuperação
não será tarefa fácil e nem de curto prazo M
A entidade máxima dos docentes do ensino superior - ANDES informa o nível salarial até a Última
Classe - Titular Doutor, com rendimentos de
R$1.022,38 com 20 horas semanais, R$2.044,n
com 40 horas semanais e R$3.169,37 em regime de
dedicação exclusiva. Ao mesmo tempo, denuncia a
disposição deste Governo de dissociar o trinômio
ensino, pesquisa e extensão, com a criação do PID
- Programa de Incentivo à Docência.
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Temos hoje um movimento de greve vitorioso,
com a quase totalidade das universidades federais
em greve. Os movimentos realizados nos últimos
dois meses mostraram a grande preocupação de
alunos e professores com o estado lastimável em
que se encontra a educação, num país comandado
M
por um professor, hoje chamando de Mex-colega e
M
Mex-companheiro .
Sabemos que as adesões crescem a cada dia
e a mobilização dos brasileiros preocupados com o
futuro, sejam eles alunos, sejam professores, jovens
ou idosos, precisa receber o apoio desta Casa.
Não fomos eleitos pelo povo para representá-lo
e zelar pelos seus direitos essenciais? Não temos o
compromisso de legislar na defesa dos nossos representados e fiscalizar os atos do Executivo? Não
colocamos em nossos discursos de campanha a
prioridade da educação e da saúde?
Por isso, estamos proibidos de continuar com
os olhos e ouvidos fechados aos informes que nos
chegam a todo o momento, dando conta da situação
calamitosa das nossas instituições de ensino e do
descaso com que o magistério é tratado pelos nossos governantes.
É necessária uma discussão séria, pública e
realmente voltada para a consolidação de um ensino
público e gratuito, direito de todos e dever do Estado
e esperamos que os trabalhos de hoje, nesta sessão, possam trazer um incentivo a esta luta abraçada pelas entidades ligadas ao ensino.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Está armada a arapuca com que o Govemo
pretende eliminar todos os direitos previdenciários
que os trabalhadores conquistaram ao longo dos 75
anos desde a formação da primeira caixa de previdência .
A Constituição de 1988, num capítulo inteiro,
garantiu a Seguridade Social com os artigos 194 a
204 enfocando saúde, previdência e assistência social.
Completamos dez anos de espera da regulamentação sem que esses preceitos tenham sido
cumpridos pelos Governos Samey, Collor, Itamar e
FHC e, ao mesrno tempo, assistimos a um Presidente que se intitula Msocial-democrataM, seus Ministros
e seus asseclas formando uma verdadeira arapuca,
a PEC 33-1195, pela qual pretendem acabar com os
direitos e instituir a privatização da previdência.
É bom que os nobres colegas tenham em mente que, ao se deixarem seduzir pelo canto de sereia
dos enviados do Govemo, estarão sepultando as esperanças de muitos milhões de trabalhadores e seus
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aependentes, assim como inviabilizando a fonte de
pagamento do salário social dos aposentados e pensionistas que hoje já somam quase 18 milhões.
A criação da idade mínima - 60 anoslhomem e
551mulher - o pedágio de 200k para a aposentadoria
integral e 40% para a proporcional, o fim da correção dos 36 últimos salários de contribuição, a desconstitucionalização dos artigos 201 e 202, a exigência de comprovação da contribuição, a criação do redutor de 30% para o servidor público, a taxação de
um teto de 1.200 reais, tudo isso representa o fim de
direitos duramente conquistados.
O sucateamento da Previdência Social, com a
intenção clara de privatização, deixará os atuais beneficiários do sistema à dariva, sem a garantia da arrecadação hoje suficiente para cumprir todos as
aposentadorias. e pensões, apesar das mentiras que
são divulgadas pelos aliados governistas, que anunciam falsos déficits. para explicar a fúria desferida
Co'1tra os traQalhadores.'·
.
: . Não tenhlim dúvida, S~. Deputados, aqueles
que fizerem parte dessa iniqüidade e ajudarem FHC
a matar a Previ~ência ,Social terão seus nomes divulgados pelas entidades da sociedade e poderão
estar encerrando su~, carreira política. ,
,
Estamos tratando. de gente que já trabalhou.· e
tem. 'd,ireitp a9 .re~omo peja ,s,ua'contrjQuição :para o
engrandecimento da ,,~á~ria:; 01:' ,está trab~lhandQ ~
espera que. um dia possa ,usufruir de uma previdência que cubra o~, e,ventos de doença, idade" aciden~
tes e morte.
, Mais uma vez apelamos para a sua consciência, para.a s!Ja ~olidaried.a;d~ !l"J1:n~n~, para' que não
suc~~bam ,dia,r:1,t~ ,q~s t~r~adora~, Qf~~a,s. ~!Je. e~ta

roo '. recebendo .para ,renegar. o. seu compromisso
com quem os elegeLÍ.'
., , , , " . .
.", ,
'. E~, o' q~e, ti,",ha a {jizer, Sr. ,Pre,s,idente.
. ., O SR. JARBAS LIMA. (PPB,~, RS,. Pron~ncia o
seguinte. discurso.) -: Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o Rio Grande do Sul, que, de Capitania, em
1809,. passou. à Província, em 1822, tornando-se
RepÚblica BiO-Gràndense; no Perfodo da, Guerra dos
Farr~po.'.. s -; '8~5-1845
'- e que, por oPÇão, lrltégrou.
se definitivamente ao Brasil, com o Tratado de Paz
de P.onche Verde, forjou 'um povo éorn a~urado sen- .
so cívjco, comraí~es profundas e segúras em suaS
tradições..
O tradicionalismo sul-rio-grandense cultivado
nas escolas, nos Centros de Tradições Gaúchas CTGs, nos programas culturais dos Governos Estadual e Municipais, aliado ao Movimento Tradicionalista Gaúcho. - MTG, não se confunde nem se res-
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tringe a simples expressões artísticas ou folclóricas.
Trata-se de consciência cívica, de amor à Pátria,
sempre presente e avivada, onde as coisas da terra
são lembradas e vividas através das mais variadas
manifestações culturais, artísticas e de atividades
campeiras que fazem rememorar a vida e as lutas
do homem que defendeu, assegurou e anexou
aquele solo ao Brasil.
A chama do tradicionalismo rio-grandense está
presente em mais de 1.500 centros de tradições
gaúchas. Mais de quarenta festivais musicais por
ano, festas campeiras, rodeios e o expressivo consumo de produtos culturais com temas do Rio Grande do Sul atestam q' le a cultura e a tradição estão
presentes na alma gaúcha.
No momento em que os meios de comunicação de maior expressão impõem à sociedade brasileira padrões decadentes de alguns centros urbanos, espelhados em princípios distorcidos, os gaúchos persistem na sua identidade cultural, voltados
às suas lídimas tradições e embasados nos mais autênticos valores sociais em que acreditam.
O gaúcho é capaz de conviver com o atual
mundo globalizado, apresentando flexibilidade e capacidade de adaptàÇão, sem transigir nos aspectos
essenciais da tradição e sem abrir mão dos S9US legítimos valores éticos e culturais..
, , , Os Centros de. tradições Gaúchas' :.... CTGs,
são verdadeiros templos da cultura típiCa regiOnal
ao mesmo tempo, são pontos de referência dos
seus valores morais e cívicos, oriundos de uma tradição formadora do caráter, alicerçada no respeito;
na~ sinceridade, na responsabilidade, no senso' de
.
,. .
justiça e no princípio 'da legalidade.

e,

.,

.

Como exemplo, ed~ man~ira análoga a ,muitos outros CTGs, o Piquete Barbosa Lessa, no IV
Distrito de Canguçu, Rio Grande do Sul, tem-se
destacado, deforma singular, em suas atividades
sQCioculturais. O nome,do Piquete é uma homenagem ao escritor e folclo~sta do. Rio Grande do Sul,
Barbosa Lessa. Estes grupos de. genuínos ga~
chos, a par de suas atividades re.creativas e esportivo-campeiras, têm de~envolvido campanhas bem
sucedidas em favor da comunidade local, apoiando e contribuindo para obter recursos e melhora
em escolas, obras públicas, eletrificação rural, telefonia rural, e saúde pública. O Piquete, através
de seu Patrão, hoje, Moacyr Pereira Mattos e de
seus integrantes, sempre que possível, tem apresentado trabalhos culturais, teses e propostas, nos
encontros e congressos tradicionalistas da maior
expressão em que tem participado.
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o Piquete Barbosa Lessa, com visão no futuro,
vivendo o presente de forma participativa e ancorado no legado dos antepassados, é modelo da mais
autêntica expressão cultural da tradição gaúcha.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PPB - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, mais uma vez ocupo esta tribuna
para fazer um apelo aos Srs. Presidente Fernando
Henrique Cardoso, ao Ministro da Agricultura Francisco Turra, à primeira Dama Ora. Ruth Cardoso e
ao Sr. Presidente da Funai para que se sensibilizem
com a situação por que passam atualmente as Comunidades Indígenas do Estado de Roraima.
Após os graves efeitos do fenômeno EI Niilo,
que provocou uma longa estiagem e um grande incêndio nos campos e florestas, sem precedentes na
história do nosso Estado, tivemos a oportunidade de
visitar as comunidades indígenas dos Municípios de
Bonfim, Normandia, Pacaraima e Amajari. E fICamos
estarrecidos com o que vimos, encontramos um
povo triste e desesperançado, sem qualquer perspectiva de sobreviver com dignidade. Perderam tudo
que haviam plantado na catástrofe ocorrida recentemente.
Queremos, até porque achamos que já é hora
de parar com os discursos demagógicos, passar
para as ações concretas de apoio aos nossos irmãos índios, que ao contrário do que muita gente pensa, não querem mais permanecer no subdesenvolvimento, na miséria e fome.
Eles são extremamente trabalhadores, adestrados, sonham e exigem uma melhor condição de vida
como nós brasileiros brancos.
Portanto, faço um apelo para que também as
famílias indígenas sejam beneficiadas com os programas e projetos destinados aos pequenos e médios colonos brancos. Até porque os índios desses
Municípios praticam na realidade a agricultura familiar, que pode muito bem ser contemplada, por
exemplo, com o Pronaf e Procera especiais.
Urge que sejam distribuídos gêneros alimentícios, através de cestas básicas, até que suas roças comecem a produzir; sementes de feijão, arroz e milho, para novo plantio; vacinas e sais minerais para seus animais, que resistem a seca; inseticidas para controle de pragas na lavoura; precisam de melhoria das estradas de acesso às comunidades e tantas outras necessidades que com
vontade política e sensibilidade solidária poderemos resolvê-Ias.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srWi e Srs.
Deputados, como representante do povo do Espírito
Santo, não podemos deixar de nos valer desta prestigiada tribuna para enaltecer, perante nossos pares,
o trabalho realizado por Wallace dos Santos Alcure
à frente da Prefeitura Municipal de Pancas, em nosso Estado.
Alcure soube imprimir à administração da cidade um estilo pessoal de trabalho, mas profundamente vinculado às reais necessidades da vida municipal. No objetivo de reequilibrar as finanças, foram
inicialmente estabelecidas metas mais modestas,
compatíveis com as disponibilidades orçamentárias.
Tomando como princípio a aplicação correta da receita, em respeito exclusivo ao esforço do contribuinte, a Prefeitura conseguiu fechar o ano com alguma perspectiva de realizações. Assim é que, a
despeito da imensa dívida remanescente da administração anterior, conseguirá executar, a partir deste ano, um elenco de obras públicas de considerável
importância. Precedidas por sério e detalhado trabalho de reorganização e planejamento, tais obras, a
serem realizadas em vários setores da vida pública,
deverão contribuir para significativa melhoria na qualidade de vida da população.
A principal delas consiste no· saneamento do
Bairro de Vila· Nova e do Distrito de Lajinha, e consiste na instalação de rede de esgoto sanitário em
parceria com o Governo Federal. Mais especificamente em Lajinha, onde o esgoto in natura é despejado no córrego que corta a região, a importância da
obra, a ser executada no prazo previsto, está na
considerável redução dos índices de poluição em
mananciais do Estado.
Por outro lado, o programa de aproveitamento
dos recursos hídricos vai continuar sendo uma das
prioridades da Prefeitura de Pancas, que, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, construirá barragens para irrigação das lavouras de café.
Com recursos liberados pelo Pronaf - para aquisição de implementos agrícolas -, a cidade vai superando desafios e oferecendo mais assistência ao homem do campo.
Os investimentos chegaram num momento em
que a estiagem castiga a região. Com isso, esperase um revigoramento da atividade agrícola familiar.
Ao mesmo tempo, já existe a conscientização de
que é preciso armazenar água em razão das características climáticas desta época do ano, para não
prejudicar as 2 mil e 430 propriedades rurais do Município. Sendo a cafeicultura a principal atividade da

Maio de 1998

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

região, a Prefeitura vem trabalhando no sentido de
favorecer a irrigação de pequenas áreas cultivadas,
como o melhor sistema para manter ou aumentar os
padrões de produtividade.
Nesse setor, deve-se ainda r~ssaltar a implantação de um programa especial para orientação das
mulheres agricultoras, com capacitação profissional
e educação nas áreas de saúde, alimentação, meio
ambiente e economia doméstica. Os resultados deverão favorecer, e muito, as famílias dos pequenos
agricultores do Município.
A área de lazer também não foi esquecida. O
Departamento de Esporte Amador e Recreação da
Prefeitura está desenvolvendo intensa programação
esportiva, atendendo crianças, adolescentes e adultos em várias modalidades. Para viabilizá-Ia, já se
iniciou a construção de quatro quadras poliesportivas, que se inserem no programa de expansão e
melhoria do ensino da rede pública de nível fundamentaI. Em convênio celebrado com o Govemo Estadual, a construção deverá atender às reivindicações da classe estudantil, que há muito esperava por
essa oportunidade.
Os problemas, pois, originários da administração passada ou decorrentes das dificuldades do próprio Governo Estadual, estão sendo contornados
com bom senso e determinação. Controlando os
gastos.públicos, realizando as obras necessárias em
razão de prioridade e nos limites da disponibilidade
municipal, o Prefeito Wallace Alcure tem conseguido
transformar a administração de Pancas em um notório sucesso, a merecer total aprovação da população, tal como apurado em pesquisas recentes.
Isso demonstra, mais uma vez, que o que importa não é tanto o volume de recursos, mas a maneira de administrá-los. Com coerência, transparência e planejamento, o Governo de um Município
corno Pancas pode favorecer de modo substancial
as condições de vida da população, estimulando o
desenvolvimento em· todas as áreas de interesse.
Não podemos, por essa razão, deixar de
cumprimentar o Prefeito de Pancas, esperando
que seu exemplo seja conhecido em outras cidades do Estado e mesmo do País. Nossa certeza é
. a de que tanto trabalho, conjugado com ·zelo admi~
nistrativo e espírito público, deverá frutificar em
real melhoria da qualidade de vida da população
panquense. Como representantes, nesta Casa, do
povo cápixaba, manifestamos nosso integral apoio
a Wallace Alcure e sua equipe, reiterando nosso
propósito de sempre trabalhar pelo progresso do
Espírito Santo.
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o ·SR. WAGNER ROSSI (Bloeo/PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para um
triste registro e homenagem.
Em trágico acidente, pereceram dois jovens líderes políticos de nossa região, cujas vidas foram
exemplo de dedicação à nossa gente, no nosso Estado de São Paulo, na região de Alta Mogiana e, especialmente, em Miguel6polis, querida cidade de
gente trabalhadora e ordeira.
Foram os Vereadores à Câmarã Municipal de
Miguelópolis, Buck e Dinho, cuja falta abre lacuna irreparável na política e na vida da cidade.
Buck, meu amigo, sempre a meu lado, com
quem caminhei em jornadas memoráveis. Mauro
Luiz Scalon Buck deixa esposa, D. Luciana Regina
Giroto Buck, de família com que tenho estreitos laços, e seu filhinho de um ano e quatro meses, o Lister, que embora tenha perdido seu querido pai, poderá, quando adulto for, compreender o grande homem, generoso, correto, honesto, profissional competente e político incorruptível que foi seu pai, deixando-lhe uma herança de dignidade que há de
acompanhar os dias do filho para sempre.
Deixa ainda seus pais, Guiomar e Nildete, desolados com a perda inestimáv~;. Deus, em sua infinita bondade, há de consolar a todos com o bálsamo
da conformidade com seus desígriidsimperscrutáveis.
Jovem promissor, lutador corajoso, alegre,
Adilson Antônio Alves deixa sua esposa, Aparecida
Freitas Alves, e os filhos Guilherme, de oito anos, e
Gabriela,-com 2 anos. Seus pais, Antônio Gerônimo
e Aparecida, perderam um grande filho e sua Miguelópolis um grande homem.
Compungido, estive em Miguelópolis para as
cerimônias fúnebres, ao lado de amigos como Tarcísio Manso, Silvio Raphael, Geraldo Dultra, Antonio
Giroto e Cristiano Moura, entre tantos outros que
lhes foram tributar um último adeus, e pude constatar a comoção da cidade, a tristeza dos amigos e a
imensa falta que esses dois moços farão no coração
de cada um de nós. Que restem em paz, junto a
Deus, nosso Criador.
O··SR. NESTCiR DUARTE (PSOS· ~ SÃ.- F;ronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, foi com grande sentimento de pesar
que recebemos a notícia do falecimento do notável
homem público Rolando Laranjeira Barbosa, ex-Prefeito de Santa Maria da Vitória, na Bahia. sem dúvida, sua dedicação às causas do povo e ao progresso da cidade natal há de ser permanentemente lem-
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brada, servindo de exemplo para as administrações
do presente e do futuro. .
Auditor Fiscal, aposentado da Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia, viveu ele, até o dia 10
de março último, 87 anos, durante os quais muito se
distinguiu pela existência digna, simples, correta,
consagrada, sobretudo, ao bem comum.
O elevado senso de responsabilidade, o zelo e
a competência constituem, com efeito, características acentuadas na atuação do saudoso Rolando Laranjeira não só nos dois períodos em que esteve à
frente da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória, mas durante toda a sua vida, desde o exercício
da primeira função corno Escrivão interino no Cartório Estadual, passando pelo cargo de Auxiliar de Fiscalização de Renda e, em seguida, pelo de Fiscal de
Renda, quando foi designado Inspetor Regional da
16ª Região, sediada em Bom Jesus da Lapa.
Já na Prefeitura de Santa Maria da Vitória, de
1962 a 1966, ele se empenharia para dotar o Município dos seus primeiros prédios escolares. Além
dos estabelecimentos de ensino Dr. Luiz Viana Filho
e Dr. Jorge Barbosa, ambos localizados na cidade,
construiu também no interior do Município, no Distrito de Inhaúnas, o prédio escolar Major Homero Costa.
Ao retornar à Prefeitura em 1974, daria ele
prosseguimento a esse importante trabalho, construindo o prédio escolar Desembargador Joaquim
Laranjeira. Concorreu ainda para o desenvolvimento
da cidade com abertura de novas ruas, calçamento
e criação de jardins. No interior do Município, construiu o prédio escolar Celso José Barbosa. Deve-se
também ao Prefeito Rolando Laranjeira a iniciativa
de colocar, na Praça Dr. Afonso, o busto do Tenente-Coronel Joaquim Afonso de Oliveira, numa merecida homenagem ao fundador de Santa Maria da Vitória.
Falando em nome da população santa-mariense, na despedida ao inesquecível ex-Prefeito, o atual
Prefeito Nery Batista lembrou, emocionado, agradecido e com razão, a valorosa contribuição de Rolando Laranjeira em beneficio da cidade.
Na mesma oportunidade, o filho mais velho, Dr.
Antônio Laranjeira Barbosa, atual Juiz de Direito da
Comarca de Itabuna, agradeceu a todos a solidariedade e o carinho demonstrados como reconhecimento à dedicação de seu pai a Santa Maria da Vitória. Ele, de fato, nunca deixou de se preocupar
com o povo e, mesmo depois de aposentado, prestava constante ajuda às pessoas mais necessitadas.
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Povo, amigos e familiares, todos sentimos, portanto, imensamente a perda de Rolando Laranjeira
e, com saudade, damos adeus àquele que foi e
sempre será exemplo de bondade, retidão de camter, dignidade e trabalho em prol da coletividade. Enfim, para uma vida de doação, para uma vida especial, única e de sublime beleza pelo propósito de
contínua partilha das realizações alcançadas, nossa
eterna gratidão a Rolando Laranjeira Barbosa.
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srali e Srs.
Deputados, um dos problemas mais angustiantes
que afeta agudamente a sociedade brasileira é o do
consumo de drogas, particularmente por crianças e
adolescentes.
Maconha, cocaína, crack e outras substâncias
que provocam dependência química são cada vez
mais intensamente traficadas nas proximidades das
escolas de primeiro e segundo graus. E, não raras vezes, tais drogas são consumidas nos banheiros das
escolas, onde gangues chegam a cobrar pedágio para
deixar que os estudantes usem os sanitários.
Essa situação vem se tornando cada vez mais
comum em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e recentes pesquisas vêm demonstrando que os
dependentes, com freqüência, cometem crimes, até
contra suas próprias famílias, para conseguir o dinheiro necessário para comprar mais droga e o círculo vicioso se instala.
O pior, Sr. Presidente, é que as escolas, que
devem formar pessoas para alterar os alunos e seus
pais não dispõem de condições para esse efeito. E a
maioria dos professores não têm mínimas condições
para enfrentar o problema.
O fato é que, além de não disporem de formação adequada para esclarecer os alunos sobre os
malefícios das drogas e as formas de evitar .os traficantes, os diretores e professores têm medo de represálias dos criminosos, e pouco do que sabem
passam para os estudantes.
É essencial, por conseguinte, que o Ministério
da Educação e do Desporto, associado às Secretarias de Educação dos Municípios, proporcione formação adequada para que os professores possam
melhor informar os seus alunos sobre os riscos do
consumo de drogas.
E, também, é vital, corno no caso do Rio de Janeiro, que haja um policiamento muito mais intensificado nas proximidades dos estabelecimentos de ensino, para que os traficantes tenham sua abominável
ação inibida.
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Temos convicção de que o Govemador Mareello Alencar, tão sensível ao problema, haverá de
atender a esta justa reivindicação.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sra:i e Srs.
Deputados, é lamentável que tenhamos chegado a
este ponto, mas devemos assumir o nosso papel de
intermediadores na crise do ensino federal das universidades brasileiras, que é um dos nossos maiores patrimônios públicos a serviço do bem público e
forte elemento de formação de cidadania.
Mas isso não é relevante para este Govemo,
que numa das maiores crises do ensino, desde a
época da ditadura, tem a cara-de-pau de divulgar
com grandes campanhas publicitárias grandes feitos
na área educacional. Por outro lado, após quase
quatro anos sem reajustes para os professores, os
Ministérios do Planejamento e da Educação convocam as universidades para comunicarem cortes de
verbas previstas para este ano.
É comum vermos estampadas nas manchetes
os programas de melhorias para o ensino, realizados pelo Govemo Federal. A realidade mostra exatamente o contrário. O descaso com os professores,
a falta de verba para novas contratações, o sucateamento dos laboratórios de pesquisas e dos hospitais
das universidades afetam diretamente e mais duramente a população de baixa renda.
Na Região Norte, os hospitais universitários,
que são os principais, e em alguns casos a única alternativa de atendimento à saúde, estão desmoronando, sem luz, equipamentos, funcionários e até
mesmo água para atender às necessidades mínimas
de higiene dos pacientes.
Humilhados, indignados e cansados do tratamento que vêm recebendo do Govemo Federal, professores, alunos e funcionários estão há 36 dias em
greve, exigindo o que deveria ser prioridade para o
Governo. Um governo que é formado por sociólogos
e famosos intelectuais, que pela formação e experiência acadêmica deveriam reconhecer a importância de um ensino de qualidade.
Não se trata apenas de uma greve por melhorias salariais, e sim de uma greve em favor do direito
dos nossos jovens ao ensino e da continuidade na
produção científica do nosso País.
Como sempre, a Região Norte mais uma vez
sofre os maiores prejuízos. O corte no orçamento
da UFPA, que é a maior universidade da Amazônia, a segunda maior universidade em número de
alunos e em desempenho pelo número de alunos
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que concluem os cursos de graduação e pós-graduação, está em décimo segundo lugar na quantidade de recursos totais que recebem as universidades
federais.
Na distribuição do dinheiro no País, o Norte
fica apenas com 1% dos recursos do sistema de ensino. O corte de verbas previsto para esse ano atinge 16% dos recursos em relação a 97 e 29% nos
cortes da UFPA atingem diretamente os programas
de ensino, pesquisa e extensão. Calcula-se que as
perdas são de aproximadamente 6 a 12 milhões de
reais. Isto é uma vergonha, pois é sabido que, dos
Estados brasileiros, o Pará tem o maior percentual
de jovens na faixa de quinze a dezessete anos em
sua população. Para onde vão esses jovens?
De qualquer ângulo que se apresente, o Norte
tem sofrido perdas significativas de recursos em detrimento do Sul e do Sudeste. Diante disso, mais
uma vez apresento minha solidariedade aos professores, alunos e funcionários, que buscam somente
respeito e dignidade para o ensino.
Nós, da bancada do Pará, estamos unidos
para, juntos, buscarmos alternativas para alavancar
recursos para os programas da UFPA, seja através
de emendas, seja pressionando o Governo a rever a
situação das universidades do País.
Era o que tinha a dizer
O SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
e Srs.
Deputados, os noticiários mostram mais uma vez,
este ano, as imagens dolorosas de nossos irmãos
nordestinos padecendo de fome e sede, devido a
mais esta longa estiagem que assola o Nordeste
brasileiro, desta vez agravada pelo efeito do fenômeno EI Nino, que segundo a previsão no ano passado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, deverá ser a pior seca do século.
O que é lastimável, Sr. Presidente, é a periodicidade desta situação calamitosa da seca no Nordeste brasileiro, que se repete ano após ano, desde
os seus primeiros registros, em 1710, em que muito
pouco foi realizado para acabar definitivamente com
esse problema.
Venho a esta tribuna pedir ao Poder Executivo
que implemente de forma definitiva os vários projetos que repousam nas mesas de seus órgãos de
planejamento, como o Pro-Água e o Projeto de
Transposição de águas do Rio São Franc.i3co, para
atender a uma população que só reivindica uma coisa, água.
Tenho recebido em meu gabinete várias correspondências de cidadãos do meu Estado, São

s.as-
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Paulo, cobrando urgentes providências das autoridades para resolverem de forma definitiva os seculares
problemas oriundos da seca nordestina. E em especial gostaria de transcrever alguns trechos da carta
enviada pela Sra. Maria do Valle, residente em Vila
Albertina, na cidade de São Paulo, que acredito sintetize a preocupação do povo brasileiro com os seus
irmãos nordestinos.
D. Maria do Valle se expressa da seguinte forma sobre a estiagem crônica no Nordeste:
É com tristeza que escrevo esta carta ,
para pedir mais atenção dos Deputados e
senadores para o povo sofrido do nordeste,
que há 40 anos acompanho o sofrimento
pela falta de água-, e faz algumas indagações que transcrevo para os meus nobres colegas, como; -qual a razão de o povo de Israel ter resolvido em tão pouco tempo este
problema em seu país, enquanto no Nordeste
brasileiro o problema ainda existe?
Acredito, Sr. Presidente, que não nos falta a
vontade política de resolver definitivamente esta
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zoito anos de idade passou a reger a referida banda
em substituição ao seu professor, que se afastara
por motivo de saúde. Regeu a Filarmônica Vitória
dUl"Çlnte. quarenta anos, passando depois para a Filarmônica 25 de Março, onde permaneceu mais
doze anos, quando se aposentou.
Tertuliano Santos, independentemente de ser
maestro, era também professor de música, ensinava
e tocava vários instrumentos musicais, tendo preparado grande parte da população musicista desta cidade: senhoras, rapazes e crianças. Em sua carreira
artística dedicou-se intensivamente à composição
musical, deixando centenas de músicas: fantasias,
dobrados, valsas, missas, novenas, marchas fúnebres, sambas e marchas carnavalescas, peças para
banda de música, músicas sacras, boleros, suítes:'
Merecem especial destaque: Fantasias Ibutirama,
Oásis, A Flor, Céu Azul etc. Marchas: Nupciais, Ressurreição, Mater Dolorosa, Senhora Santana; Lícia
Maria, Eliana,· etc. Dobrados: Getúlio Vargas, Ituy
-Barbosa, etc. Suas composições são tocadas pelas
bandas locais da Capital, do Interior e de outros Estados do Brasil.

qllestão, pois a seca tem causado enormes prejuízos"para'o Estado, aumentando a dependência'do
' 'Ao Prof. Santos coube a iniciativa de criar a 1°
pOvQ das regiões afetadas a todo tipo de auxílio ofiJazz de Feira de Santana, que sob a sua direção fez
eial a éàda nova estiagem.
grande sucesso na época, apresentando-se no Cine
, A eSPerariçae salvação para muitos, Sr. PreSi_Santana. O jazz chama-se Tangará.
dénte, seria a realização do Projeto de Transposição
' .Como excelente musicista, foi orientador de
de águas do rio São Francisco, que pretendia deriGeorgina Erisman, no início de sua carreira como
var 300 metros cúbicos por segundo, próximo da cicompositora.
dade de Cabrobó, em Pernambuco, com o objetivo
'Terluliano Ferreira Santos faleceu em 10 de
principal de aproveitamento dos solos sedimentares
'agosto de 1966, em conseqüência de um distúrbio
'aptos à agricultura irrigada, do semi-árido dos Estacirculatório.
dos do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. '"
O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB I'. '
Concluindo, Sr. Presidente, a realidade cruel
SP. Pronuncia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidendos fatos é que o Nordeste brasileiro continua padetê, S,aa e Srs. Deputados, venho a esta tribuna ma·cendo Com a seca, 'e que a tecnologia atual poderia
nifestarmeu apOio aos professores titulares e promuito bem resolver através de vários projetos' Viáfessores adjuntos da Faculdade de Medicina de Bo- ::
veis, que não foram realizados, enquanto mais de 10
tucatll, que enfrentam sérias dificuldades em face de /
milhões de brasileiros em todo o Nordeste contirecentes medidas tomadas pela Reitoria e delibera-; .
nuam sofrendo, ano após ano, com a seca.'
ção do Conselho Universitário da UNESP, que preju• .(!) SR. eOLBERT MARTINS (PPS - BA. Prodicam, até o cerne,' as atividades que desenvolvem
nuncia o seguinte discurso.) '- Sr. Presidente, S~ e
, como educadores na área médica e como profissioSI'S.Deputados, Tertuliano Ferreira Santos, conheci'nais, aos quaiS competem cuidados com a saúde da
do como Prof. Santos, nasceu em 27 de abril de
população da cidade de Botucatu e da extensa re1896, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bagião do oeste e sul do Estado de São Paulo.
hia, filho de Lariano José dos Santos e Etelvina FerSolicito que o texto em anexo, Manifesto dos
reira Santos.
Professores Titulares e Professores Adjuntos da FaIniciou sua carreira na arte musical aos treze
culdade de Medicina de Botucatu - UNESP e Carta
anos, ingressando na Banda de Música Filarmônica
dos Membros da Congregação da Faculdade de MeVitória, sob a batuta do maestro Antonio Aurélio,
dicina de Botucatu - UNESP .,.... sejam publicados nos
quando se destacou como exímiQ pistonista. Aos deAnais desta Casa.
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Outro assunto, Sr. Presidente.
Cumpre-me, na condição de representante do
povo de São Paulo nesta Casa, ocupar esta tribuna
para denunciar o sucateamento e a irresponsabilidade administrativa aos quais foi submetida a Fepasa
a partir da sua incorporação à Rede Ferroviária Federal S.A.
A Fepasa, símbolo maior da integração da Região Sudeste e vetor de desenvolvimento econômico
e social, sofre com o abandono generalizado à qual
ficou sujeita, com dois aspectos principais a serem
apontados:
- a dilapidação do patrimônio público;
- o risco à integridade física, tanto dos seus
usuários como dos ferroviários que trabalham ao
longo da via férrea.
A empresa acumula pilhas de dormentes podres e grande número de vagões estacionados indefinidamente nas estações, submetidos à ação corrosiva das intempéries. Faltam peças de reposição de
baixo custo para a manutenção de locomotivas.
Além disso, a Fepasa suspendeu todos os contratos
de mão-de-obra com as empreiteiras de manutenção de via permanente.
Apenas para citar alguns exemplos, consideremos as empresas da Zona Mogiana. Nas estações
ferroviárias das cidades de Cravinhos e Evangelina,
o mato já cobriu as linhas do pátio. Na Replan, onde
a segurança deveria ser uma prioridade, o vagão
onde eram guardados os equipamentos da Brigada
de Incêndio foi arrombado e saqueado. A ação. de
marginais se repete nas cidades de Jaguaiúna, Posse da Ressaca, Mogi-Guaçu e São João da Boa Vista, entre tantas outras.
A política de recursos humanos também é um
problema que enfrentam os ferroviários. Além da falta de incentivo, pouca ou nenhuma motivação, a administração da empresa decidiu em fevereiro parcelar o pagamento em duas vezes. A decisão foi tomada à revelia dos interessados, de forma autoritária,
pois comunicada oficialmente à categoria em 2 de
março último por meio de boletim informativo. Inconformado com a falta de interesse da diretoria da empresa em dialogar com os ferroviários e também de
providências, o Presidente da empresa demitiu-se
no fim do mês de fevereiro.
A privatização da Fepasa está prevista para 15
de julho de 1998, conforme o cronograma do Programa de Desestatização do Governo Federal.
A preocupação dos ferroviários com a privatização cobre duas vertentes principais:
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- a perspectiva de perda de emprego dos ferroviários, o que provoca, corno conseqüência imediata, um acréscimo na taxa de desemprego no País,
pânico e disputa entre os funcionários e também,
como decorrência, sobrecarga nos já precários serviços públicos de saúde, educação, segurança, seguro-desemprego e afetam muito negativamente os
Municípios que já têm problemas em demasia com a
situação que têm hoje.
A preocupação desta classe trabalhadora procede, uma vez que as empresas privatizadas têm
mostrado este comportamento, ou seja, após serem
privatizadas, enxugam os custos, reduzindo drasticamente a mão-de-obra, que no caso da Fepasa é
especializada. A perda do passe livre corno benefício aos idosos de mais de 65 anos quando ocorreu a
incorporação da Fepasa à Rede Ferroviária Federal
é um grande indício de que a "economia" na privatização da Fepasa poderá começar com restrições
sociais importantes;
- o investimento massivo que o Governo Federal terá que realizar para recuperar as malhas da
Rede, a fim de que possa vender a empresa, e talvez pelo preço mínimo, em face da situação de degradação física em que se encontram as suas unidades, estações, e linhas férreas,. sem manutenção periódica, conforme as necessidades das matérias de
que são compostas, sujeitas à corrosão e à destruição por fenômenos naturais, além de, em alguns casos, à ação predatória de marginais que se apropriam de matérias de uso comum (ferro, madeira,
por exemplo).
Faço este apelo para o Ministro Eliseu Padilha
no sentido de que tome p~ovidências.
MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

Manifesto dos Professores Titulares e Professores
Adjuntos da Faculdade e Medicina de Botucatu Unesp

À Congregação e à Comunidade Universitária
Nós, Professores Titulares e Professores Adjuntos da Faculdade de Medicina de Botucatu, consideramos inadiável e de suma importância nos manifestar em face de recentes medidas da Reitoria e
deliberações do Conselho Universitário da Unesp,
que, a nosso ver, prejudicam, até o cerne, a atividade que desenvolvemos como educadores na área
médica e como profissionais, aos quais competem
os cuidados com a saúde da população da cidade
de Botucatu e de extensa região do oeste e sul do
Estado de São Paulo.
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Somos representantes de um grupo pioneiro,
tanto de professores que vieram para Botucatu na
década de 60, quanto de alunos das primeiras turmas que nossa Faculdade graduou. Para implantar
a Faculdade de Medicina, tivemos que enfrentar sérios problemas e mais de uma crise instucional. Persistência, garra e idealismo nos permitiram vencer
esses obstáculos nos primeiros anos de existência
da Faculdade. Postn isto, dedicamo-nos, nós e os
novos colegas que se uniram aos nossos esforços, a
promover o desenvolvimento e a consolidar as características de uma Instituição que queríamos de
primeira linha.
Estamos, agora, graduando a 31 11 turma de
médicos e a 711 de enfermeiros, temos 12 departamentos consolidados e 8 cursos de pós-graduação.
Somos 252 docentes, a grande maioria em regime
de tempo integral e dedicação exclusiva. Mais de
80% do corpo docente tem título mínimo de mestre.
O Hospital das Clínicas conta com 354 leitos, tendo,
em 1997, atendido cerca de 400.000 pessoas. O
atendimento médico e os cuidados com a saúde que
desenvolvemos abrangem, de forma crescente, extensa região do Estado de São Paulo e, também, regiões de Estados vizinhos. Nossos médicos residentes têm sucesso na sua vida profissional, como têm
nossos alunos, quando se candidatam a estágios de
residência em outras instituições médicas. Nossos
docentes têm expressiva produção científica, inclusive de nível internacional, e a Faculdade pode orguIhar-se de contar com inumeráveis prêmios conferidos a seus membros. Quanto ao vestibular, oossa
Faculdade é uma das mais concorridas do país, estando nosso curso entre os melhores das escolas
brasileiras.
Não somos donos da verdade, mas o referido
nos indica que o caminho que seguimos é o ace.rtado. Entretanto, podemos dizer que, embora nossas
diretrizes e nossos princípios sejam rígidos, sempre
estivemos atentos para modificações de rumo reiativas ao ensino e à assistência médica, que ocorreram no últimos 30 anos. São testemunhas desta sadia flexibilidade as modificações curriculares que
propiciamos no período mencionado. É de suma importância, porém, salientar dois aspectos de que não
estamos, em hipótese alguma, dispostos a abdicar:
o primeiro é que qualquer modificação, que tenha
como alvo o ensino e a assistência médica, deve ser
de natureza tal que representa alguma forma de progresso, jamais de retrocesso. O segundo, e tão importante quanto o primeiro, é que somos susceptíveis sim, a estudar alterações, desde que emanadas
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de entidades que possam emiti-Ias por direito de conhecimento e de experiência no mesmo campo; referi~nos às associações e sociedades de medicina .~. ~. el)sino médico, nacionais e intemacionas.
Somos" profissionais, não somos diletantes. Nosso
diploma, nossa profissão e nossa experiência em 30
anos ou mais de ensino médico noo dão irrefutável
primazia na discussão magna que envolve todos os
aspectos do ensino e da assistência médica.
Estas considerações dão claro subsídio à nossa manifestação de inteiro repúdio às deliberações e
aos argumentos emitidos em reuniões do Conselho
Universitário, que somados a outras medidas da
Reitoria, ferem frontalmente a autonomia da Faculdade de Medicina e ameaçam a sua sobrevivência e
de seu Hospital, a saber:
. corte de 50% proposto pelo Conselho de Administração da Unesp (CADE) no
custeio dos plantões do Hospital das Clínicas, os quais vêm sendo mantidos desde
1975, portanto desde a época da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de
Botucatu (FCMBB) e antes mesmo da criação da Unesp, sem justificativa plausível,
uma vez que este item orçamentário representa apenas 0,5% da peça orçamentária
da Unesp. É de se notar que este percentual é irrisório em relação ao orçamento da
.Universidade;
. corte no auxílio moradia de.., médicosresidentes, f('rindo direitos assegurados pela
Legislação Federal;
.' corte de 100% das bolsas de alunos
de 52 e 69 anos, contrariando a orientação
pedagógica desse auxílio financeiro, ineren.. te ao treinamento em serviço e ao relacionamento médico-paciente;
. a não aceitação das indicações da
Faculdade de Medicina para o Conselho de
Curadores da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), em
uma clara demonstração de animosidade e
desconfiança em relação aos çjocentes da
Faculdade de. Medicina, constituindo-se
essa resolução, embora legal, em uma medida discriminatória e intervencionista em
nossa Instituição; desvio de parte considerável dos recursos do Hospital das Clínicas,
previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
da Universidade, quando da distribuição
destes recursos pelos órgãos administrativos da Unesp.
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Diante do exposto, consideramos que a manutenção dessas medidas comprometerá,' irreversivelmente, os elevados padrões de ensino; de
pesquisa e de assistência à saúde que até então
vem sendo oferecida à população carente de nosso
Estado e de regiões viznhas.
Os Professores Titulares e Professores Adjuntos, imbuídos de alto senso de responsabilidade
acadêmica e social, manifestam a necessidade urgente de interromper, unilateralmente, os laços administrativos que nos ligam à Universidade Estadual
Paulista - UNESP. Consideram que é necessário
iniciar entendimentos com as altas autoridades públicas de nosso Estado, para encontrar uma nova organização institucional para a Faculdade de Medicina de Botucatu e seu Hospital Universitário, preservando-se as dotações orçamentárias que foram votadas pela Assembléia Legislativa e sancionadas por
Sua' Excelência, o Senhor Governador do Estado de
São Paulo.
Botucatu, 19 de março de 1998
Assinam os Professores .... Cleide Enoir Petean
Trindade, Luís Antonio Correa, Domingos Alves Meira; Álvaro Oscar Campana, Joel Spadaro, José Carlos Souza Trindade, Paulo Eduardo de Abreu Machado, Herculano D. Bàstos, João Lauro V. de Camargo, Vitor Augusto Soares, Antonio Carlos Cicogna,'Antonio de Pádua Campana, Adareluce Matta
Periotto, Luiz Antonio Vane, Maria Aparecida M. Rodrigues, Rinaldo Poncio Mendes, Vara Marcondes
Machado Castiglia, José Reinaldo C. Braz, Pedro
Thadeu Galvão Vianna, MarilzaVieira C.,Rudge, Augusto Cezar Montelli, Thais Helena A Thomaz Queluz, Florence Kerr-Corrêa" Paulo T~iman, Benedito
Barraviera, Laurival A. De Luca, Carlos E. Bacchi,
Armando Alves,' Roberto Carlos Burini, Milton Massato Hida, Shoiti Kobayasi, Neuza Lima Dillon, Francisco H. de A. Maffei, Maria Ap. C. Arruda Henry,
Suzana de Souza Queiroz.
Botl,Jcatu,11 de março de 1998
ExmºSr.
.Prof. Dr. Antonio Manoel' dós santos Silva
Magnífico Reitor da Universidade Estadual Paulista
•Julio de Mesquita Filho" - UNESP
Magnífico Reitor
Nós, Membros da Congregação, queremos
manifestar a nossa preocupação diante dos acontecimentos que ultimamente têm atingido a Faculdade
de Medicina e que a curto prazo podem inviabilizar o
funcionamento de nossa Instituição.
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Tais acontecimentos referem-se ao fato de que
a Reitoria da UNESP está propondo um corte na
verba destinada ao pagamento dos plantões, o que
evidentemente causará enormes prejuízos à Faculdade de Medicina e ao seu Hospital das Clínicas,
que durante vários anos têm envidado esforços não
só no sentido de melhorar o atendimento prestado à
população bem como à melhoria do ensino ministrado a estudantes e residentes.
Também, o fato de que na última reunião do
CO, realizada em 5 de março p.p., resolveu-se apresentar dois candidatos em oposição aos nomes sugeridos pela Diretoria da Faculdade de Medicina, em
clara oposição à nossa Instituição, já que no decorrer dos dezesseis anos de existência da Fundação
para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), nunca tal situação havia ocorrido, a Congregação interpreta esta atitude do CO como uma clara
moção de desconfiança, não só aos Diretores da Faculdade de Medicina bem como aos Profel'lsores
desta Instituição.
Considerando que as ações agora propostas,
seja pela Reitoria, seja pelo CO, implicam em um retrocesso e prejuízo para nossa Instituição, resolvemos hipotecar, por unanimidade, solidariedade aos
nossos Diretores e, ainda, manifestar nossa indigna9~ó frente aos fatos acima mencionados.
. ,. Diante do exposto, a persistir tal disposição do
CO e da Reitoria, a Faculdade de Medicina entende
chégado o momento de trilhar novos caminhos em
.bu,s~ de novas perspectivas.
. Membros da Congregação da
"Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP
Seguem-se as assinaturas
, O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com fundamento no art. 50, § 2°, da
Copstituição Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.EXª seja encaminhado ao
Sr~ :Ministro da Educação e do Desporto,' o seguinte
pedido de informações' complementares ao Ofício nº
Ó8/GM-MEC, de 12 de fevereiro de 1998: .

a) Como as partes interessadas tomam conhecimento da data em que assuntos de seu interesse
serão relatados no Conselho Nacional de Educação?
b) Como o público pode conhecer os assuntos
a serem relatados em cada sessão das Câmaras, já
que as pautas não são divulgadas e as reuniões das
Câmaras são privativas de seus membros?
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c) Qual o procedimento a ser adotado por uma
pessoa interessada em agendar uma audiência com
um conselheiro? A quem solicitá-Ia?
d) Há, no Conselho Nacional de Educação, locai físico próprio para recebimento, pelo conselheiro,
da parte interessada?
e) Tendo em vista o tempo exíguo de permanência de cada conselheiro em Brasília no período
previsto para as reuniões ordinárias, com qual antecedência o interessado terá que solicitar sua audiência para que possa, em tempo hábil, obter informações dos processos de seu interesse em trâmite no
Conselho Nacional de Educação?
f) O art. 62 da Resolução V97 do Conselho Nacional de Educação prevê que os processos serão
distribuídos dentro dos prazos fixados pelo Conselho
Pleno e pelas Câmaras. Onde estão definidos esses
prazos?
g) Conforme o art. 1° da Resolução nº 3197,
das decisões do Con'selho Pleno e das Câmaras,
cabem, recursos de partes interessadas dentro do
Prazo de 60 dias.
Pergunto:
1. Onde está definido o prazo em que o pedido
de recurso deve ser julgado?
2. A quem compete a distribuição dos processos de recursos?
h) Solicito a relação dos processos de recursos
e10u reconsiderações já julgados, dos processos
pendentes de distribuição e dos processos pendentes de julgamento, existentes no Conselho Nacional
de Educação, até a presente data..
i) Solicito ainda que me seja enviada cópia do
Regimento Interno do Conselho Nacional de Educação, aprovado por Portaria Ministerial n° 835196, que
não acompanhou o Anexo 2 do Of.08IGM-MEC (letra b do RI n° 3.091/97).
Brasília, 6 de maio de 1998.
O SR. BARBOSA NETO (BIocoIPMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, amanhã, toma posse na Secretaria Especial de Políticas Regionais o Dr. Ovídio
Antônio de Angelis, um peemedebista histórico de
Goiás, cujo talento e competência, agora, estão a
serviço da Nação brasileira. Doravante, o País vai
ouvir muito falar deste homem honrado, deste político habilidoso e, principalmente, do administrador
cioso das prioridades públicas. Mais uma vez Goiás
vem escrever seu nome na história brasileira, tendo
à frente um enorme desafio: o instigante trabalho de
superação de um dos maiores problemas do País,
os desequilíbrios regionais. As Sras. e os Srs. Depu-
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tados podem ter certeza de que essa missão será
cumprida com afinco, porque não falta ao Dr. Ovídio
de Angelis vontade de servir ao Brasil. As diferenças
econômicas e sociais entre Estados e regiões brasileiras não são um problema de agora. Ao contrário,
este País vem sendo forjado, desde o seu descobrimento, na convivência de um Brasil pobre com outro
rico. De um Brasil pujante e outro miserável. De um
Brasil desenvolvido e outro de Quinto Mundo.
Esses dois brasis, quando se observam, mal
se reconhecem, porque, embora ambos sejam filhos
da mesma mãe, do mesmo ideal civilizatório, foi deserdado pela história, enquanto o outro prosperou.
A Nação brasileira mais uma vez está estarrecida ao ver que no Nordeste do País, esse Brasil deserdado está sendo abatido por uma terrível seca.
Está morrendo de fome! Dominados pelo desespero,
os homens, as mulheres, os jovens e até as crianças
estão renunciando à própria dignidade e recorrendo
aos saques para não padecerem de barriga vazia.
Isto é inaceitável, Sr. Presidente!
Um país que possui o oitavo PIB do mundo e
que se prepara para ingressar na economia global,
guarda no seu interior uma paisagem humana tão horrenda como os mais miseráveis países africanos.
Sras. e Srs. Deputados, o Governo brasileiro,
com o apoio do Congresso Nacional e da sociedade
civil, precisa tomar uma decisão política definitiva
para superar os desequilíbrios regionais, do contrário a globalização continuará sendo uma utopia, da
qual só fará parte um clube fechado de ricas Unidades da Federação. Justamente as que já constituem
aquele Brasil próspero e pujante a que nos referimos.
É sabido, Sr. Presidente, que o processo de integração à economia global é dinâmico e inexorável.
A globalização, por si só, não fará o sol nascer para
todos corno alguns imaginam. Ao contrário, 'nesse
modelo só há espaço para as economias modernas
e vigorosas. E quanóo os desequilíbrios regionais
que hoje partem o Brasil ao meio tendem a se intensificar, tomando os pobres mais miseráveis. Somente a presença energética das políticas públicas, tendo o Estado como promotor do desenvolvimento,
pode minimizar esses efeitos devastadores da globalização. Sr. Presidente, veja o caso de Goiás. Nos
últimos dezesseis anos o Estado que hospeda o Distrito Federal vem deixando a posição periférica no
contexto nacional para se integrar à economia do
País. Ternos conseguido nos superar devido ao trabalho do povo goiano e à determinação dos sucessivos governos do PMDB. Trabalhamos duro para pro-
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mover o desenvolvimento econômico e construir um
equipamento social que atenda às necessidades públicas do nosso povo.
Não foi fácil superar os indicadores econômicos que nos situava em posição de inferioridade perante o Brasil e tampouco reverter os baixos indicadores sociais de duas décadas atrás. Mesmo porque, enquanto os nossos vizinhos dispõem dos necessários incentivos fiscais da Sudam e da Sudene,
Goiás está absolutamente órfão desde que foi extinta a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Qeste.
Alguns podem lembrar que temos o FCO. Mas
vão a Goiás e conversem com os produtores do nosso Estado. Vão obter a seguinte resposta: quem se
submeteu aos juros altíssimos do Fundo CentroOeste está na bancarrota.
Goiás situa-se hoje entre os Estados médios da
Federação porque foi adminiStrado por homens que se
incumbiram da missão de superar o subdesenvoMmento. Homens corno o Senador fris Rezende, o exGovemador Maguito Vilela e o atual Govemador
Naphtali Alves. Em três mandatos, pavimentaram quase todas as rodovias do Estado, levaram água tratada
para todos os Municípios de Goiás; implementaram o
maior programa de eletrificação rural do Brasil; dotaram os Municípios de invejável equipamento urbano e,
principalmente, promoveram a cidadania goiana.
Aquele Goiás que há vinte anos apresentava
em seus indicadores educacionais número de analfabetos semelhante ao interior do Nordeste, hoje é o
sétimo Estado em qualidade de ensino. Estatísticas
da própria Secretaria Especial de Políticas Regionais demonstram que, na chamada década perdida,
Goiás manteve sensível o crescimento do seu PIB

percapita.
Já o IBGE aponta que a seta da mortalidade infantil em Goiás está virada para baixo, em decréscimo acelerado, caso compararmos os dias atuais
com Censo de 1980. Enquanto isso foi elevada a expectativa de vida da nossa gente.
Saibam, S~ e Srs. Deputados, que Goiás
evoluiu muito, em tão pouco tempo, porque vem
sendo governado pelo PMDB. Além dos valorosos líderes a que nos referimos, dispomos de técnicos e
políticos qualificados como o Dr. Ovídio de Angelis.
O Secretário de Políticas Regionais é um homem
fo~ado nas grandes causas. Quando era advogado
recém-graduado, em 1969, o Dr. Ovídio de Angelis
foi Secretário de Fazenda da Prefeitura de Goiânia
pelo antigo MDB, quando fris Rezende foi cassado
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pelo regime militar. Detentor de currículo vasto e brilhante, em 1973 foi Secretário de Fazenda do Acre e
em 1985 ocupou a Secretaria de Comunicação do
primeiro Governo de fris Rezende em Goiás. No segundo mandato, administrou com muita competência
o Banco do Estado de Goiás e as Centrais Elétricas
de Goiás. Agora, deixa a Secretaria do Planejamento do Governo Naphtali Alves para assumir a Secretaria Especial de Políticas Regionais.
O socorro apressado do Governo Federal aos
nossos flagelados da seca no Nordeste brasileiro
com toda certeza seria uma providência bem mais
eficaz se o País contasse com o ambicioso Programa de Solidariedade que existe em Goiás. O Governo do nosso Estado promove a distribuição sistemática e permanente de cestas básicas, do leite e do
pão às famílias que não conseguem prover o próprio
sustento. São 135 mil famílias atendidas todos os
dias. Em dois anos do programa, já foram distribuídas mais de 132 mil toneladas de alimentos, além
de 72 milhões de litros de leite e a mesma quantidade de pães.
Todo esse trabalho foi coroado com o reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para Infância,
o Unicef, que apontou os resultados indiretos do programa, tais como: redução de mortalidade infantil;
diminuição da repetência escolar; incremento dos índices de vacinação e a geração de empregos.
Nada menos que 4 mil postos de trabalho foram criados com o desenvolvimento do Programa de
Solidariedade do Governo de Goiás. E toda essa
obra social só foi possível porque teve no Dr. Ovídio
de Angelis um dos seus mentores e planejadores.
Precisamos entender que os fenômenos climáticos, corno as secas e as enchentes, são cíclicos e
inevitáveis. Mas não podemos ficar à mercê das intempéries. A ação do Governo deve ser permanente
para evitar que os efeitos desfavoráveis do clima
aprofundem a tragédia social.
Sras. e Srs. Deputados, podem ter a certeza
de que o Dr. Ovídio de Angelis vai colaborar bastante para que as ações já desenvolvidas pelo seu antecessor e pelo Governo Federal sejam intensificadas.
Planejador por excelência, o novo Secretário
Especial de Políticas Regionais fará com que o Governo brasileiro tome providências que diminuam os
danos da natureza e transformem essas regiões
castigadas em centros produtivos. Não falta tecnologia ao País, nem esforço do bravo sertanejo para
dobrar as dificuldades do tempo e fazer a terra produzir. Além de todas estas vocações, temos também
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um enorme potencial inexplorado nas regiões hoje
inferiorizadas.
Do Dr. Ovídio de Angelis, Sr. Presidente, o
Brasil pode esperar pelas grandes iniciativas e pelas
decisões oportunas. Foi com esses princípios, aliada
à sua inabalável honestidade, que ele ajudou Goiás
a vencer tantos desafios. Este lutador incansável
vem somar ao Governo Femando Henrique Cardoso
a bravura do povo de Goiás, para que esses dois
brasis, hoje separados pela miséria, possam se unir
no desenvolvimento sustentado.
Que Deus abençoe o Brasil.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, S.aa e Srs.
Deputados, os produtores goianos de algodão estão
colhendo uma supersafra neste ano. A área plantada,
que era de 84 mil hectares, saltou para 163 mil hectares, o que demonstra a confiança que os produtores
têm na palavra do Governo e nas condições de mercado surgidas com a estabilização da moeda.
Para se ter uma idéia da expansão da cultura
do algodão em Goiás, nos últimos anos, é importante assinalar que as usinas de beneficiamento do produto hoje somam 36 unidades, contra 23 existentes
há dois anos.
Foram, também, investidos recursos, pelos
próprios produtores, na compra de equipamentos,
como modernas colheitadeiras, e também para a
modernização do cultivo e estocagem do algodão,
um produto que exige condições especiais para o
cultivo.
Mas, Sr. Presidente, para que a colheita que se
está iniciando obtenha êxitos são necessárias providências por parte das autoridades econômicas.
O problema maior é que os preços praticados
no mercado, no momento, estão abaixo do preço mínimo fixado pelas autoridades econômicas. São necessárias, então, algumas providências para que
este importante setor de produção rural mantenha
seu ritmo de crescimento.
Os produtores não podem ser descapitalizados
e é importante que as atividades ligadas a esse produto se mantenham para que não aconteça pressão
pelo desemprego no meio rural de meu Estado.
A despeito de instrumentos já disponibilizados
pelo Govemo ou em andamento, como a linha de
crédito do BNDES e o PEP, a expectativa do mercado é que, embora necessárias, são insuficientes
para assegurar um nível de preços que remunere
adequadamente o produtor.
Os produtores goianos de algodão, Srs. Deputados, estão apresentando, neste momento, reivindica-
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ções claras às nossas autoridades da área econômica.
Figuram entre elas, as seguintes:
O prazo de financiamento do BNDES e a taxa
de juros ainda está incompatível com as concedidas
no mercado extemo, que são favoráveis ao comprador. Os financiamentos não estão garantindo, também, o pagamento do preço mínimo ao produtor. E a
indústria têxtil está bem abastecida com algodão importado, especialmente da Argentina.
Diante deste quando, os produtores propõem
que o sistema de Aquisição do Governo Federal AGF-, compre 20% da produção de algodão em pluma de produtores não enquadrados neste benefício.
Assinalam ainda que é importante agilizar o
Empréstimo do Governo Federal - EGF -, no valor
integral do preço mínimo com prazo mais dilatado
nas amortizações intermediárias, com vencimento
da primeira parcela após 120 dias.
Propõem os líderes dos produtores de algodão
de Goiás que sejam também agilizadas as operacionalizações do contrato de opção, oferecendo um volume de contratos suficientes para atender o mercado com preço compatível com o custo do produto no
vencimento do contrato.
Outro ponto que interessa os produtores é a
paridade com o algodão alfandegário. É importante
que o Governo garanta ao produtor brasileiro igualdade de condições para comercialização de seu produto ao importado disponibilizado na alfândega, incluindo taxas de juros, pra70s de financiamento e
preços.
Solicitam ainda a alteração da Resolução do
Banco Central n° 2.221, para retirar a expressão
"mercadoria entregue", dando condições ao produtor
de recebimento antecipado de suas vendas.
Com relação às importações, são reivindicadas
a redução dos prazos de pagamento para trinta dias
nas importações de algodão em pluma, fios, tecidos
e confecções e também o aumento das alíquotas de
importação, tendo em vista a isenção no Mercosul e
os 6% na Tarifa Externa Comum, situada muito abaixo das tarifas médias da União Européia (15%).
As propostas apresentadas pelos produtores
de algodão de Goiás merecem uma atenção especial de todas as autoridades da área econômica.
São legítimas e têm como meta a expansão desta
importante atividade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Pl- SP.
Pronuncia O seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S.aa e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
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saudar com grande entusiasmo o lançamento da
candidatura do Dr. Lázaro Antônio Infante à Presidência da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo.
Nas últimas três décadas, apenas dois Presidentes dirigiram a Federação, sendo que, nos últimos quinze anos, o Dr. Abram Sjazman ocupou o
cargo ininterruptamente. Porém, no dia 28 de abril
último, o atual Presidente anunciou que não iria disputar a sua reeleição, reconhecendo a salutar necessidade da alternância no poder, abrindo, com
essa atitude, espaço para a revitalização da entidade representativa do comércio paulista.
Surge, então, como candidato à Presidência,
com grande força, o nome do Dr. Lázaro Antônio Infante, atual Presidente do Sindicato do Comércio de
M' .~erial de Construção, apoiado por dezenas de outros Sindicatos durante o Encontro do Comércio Varejista em Bertioga.
O Dr. Lázaro sempre foi um líder firme e independente, tendo participado como Diretor, Vice-Presidente, e Presidente de diversos sindicatos e associações de São Paulo, do Brasil e até da Comunidade Ibero-americana, dentre os quais destaco: a Associação Brasileira de Vidro de Segurança; a própria
Federação do Comércio do Estado de São Paulo, da
qual já foi Diretor e Vice-Presidente; o Sindicato do
Comércio Atacadista de Vidro Plano, Cristais e Espelhos do Estado de São Paulo e a Associação Ibero-americana de Câmaras de Comércio, da qual foi
membro do Conselho Deliberativo.
O Dr. Lázaro Antônio Infante participa ainda de
diversas entidades de classe, como a Ordem dos
Advogados do Brasil e o Conselho Regional de Contabilidade - São Paulo, bem como de diversos conselhos, tais quais o Conselho Regional do SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o
Conselho Fiscal do SEBRAE nacional, além de ter
participado de diversos órgãos de estudo e de ter
sido agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho.
Por todos esses motivos, acreditamos que o
Dr. Lázaro reúna as qualidades pessoais, técnicas e
políticas das quais o empresário necessita neste
momento. Leal, correto, preparado e experiente ele
apresenta uma inigualável folha de serviços prestados ao Comércio em geral e, em especial, à Federação do Comércio do Estado de São Paulo.
A firmeza com a qual sempre defendeu os interesses dos comerciantes e dos consumidores o recomendam para dirigir os destinos da Federação no
próximo triênio.
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O objetivo de sua candidatura à Presidência
da Federação do Comércio do Estado de São Paulo é o de aperfeiçoar as estruturas da entidade, defender o comércio e apoiar com firmeza a ação dos
sindicatos diante das dificuldades impostas pelos
poderes públicos.
Entre suas principais propostas estão a mudança dos estatutos da Federação para restringir o
direito a uma só reeleição, o apoio total às empresas
de pequeno porte, através da luta para a implantação do imposto Simples estadual e municipal, desburocratização e o apoio creditício. É de se destacar, ainda, a promessa de não medir esforços para
acabar com a asfixia econômica dos juros altos que
ora atormentam o comércio não só de São Paulo,
mas de todo o País.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é que hoje trago ao conhecimento
desta Casa a auspiciosa notícia da candidatura do
Dr. Lázaro Antônio Infante à Presidência da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, desejando-lhe pleno sucesso nesse importante pleito.
Era o que tinha a dizer.
O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (Bloco/PMDB
- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, já estive nesta tribuna
várias vezes para falar sobre a seca nordestina, que
infelizmente a cada ano que passa é revestida de
mais dramaticidade, sem que contudo se resolva definitivamente este problema.
A estiagem no Nordeste deste ano foi prevista
e anunciada pelos institutos especializados como
sendo uma das mais intensas já ocorridas, o que
vem acontecendo, para o désespero da população
nordestina.
A grande estiagem, que foi agravada com o fenômeno climático do EI Nino, já afeta a mais de 10
milhões de brasileiros em 70% dos Municípios nordestinos, que já combalidos em suas finanças esperam o auxílio do Governo Federal, na liberação de
verbas urgentes, para poderem matar a fome e a
sede, com água em carros-pipas e alimentos, de
hordas da população desesperada, que mais nada
tem para comer e beber.
O problema da seca no Nordeste brasileiro, Sr.
Presidente, vem de longa data, sempre com gravíssimas conseqüências sociais e políticas para a região, em que o conflito tem estado presente nestas
ocasiões, como foi a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710; a Confederação do Equador,
em 1825, e a revolta de Antônio Conselheiro, em
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1879, cujo pano de fundo era a miséria advinda da
seca.
A situação atual não é muito diferente das secas ocorridas no passado, nas quais o quadro de miséria e fome que atinge o homem do campo está levando ao desespero populações inteiras, que, por
não possuírem mais nada para a sua subsistência,
acabam sendo levadas a saquear os depósitos de
comida e mercados.
Os Estados mais vulneráveis à seca, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são o Ceará, o Rio
Grande do Norte e a Paraíba, todos com mais de
75% de seu território no semi-árido nordestino,
necessitando de urgentes providências do Govemo Federal, na liberação de recursos para
combater os gravíssimos problemas que começam
a se acumular.
Este ano, corno nas secas anteriores, a quebra
da safra, o desemprego, a ausência de uma política
regional para as áreas de sequeiro e o atraso das
ações emergenciais fizeram com que a pobreza se
transformasse em miséria, a miséria em fome, a
fome em morte.
Peço, portanto, a compreensão de todos para
os problemas trazidos pela seca no Nordeste, para
que façam o que lhes couber para minimizar o sofrimento de mais de 10 milhões de brasileiros, que não
podem ficar a mercê de atos político-eleitorais ou
político-partidários.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, no último dia 16 de abril, nós,
pernambucanos, festejamos a passagem dos 71
anos de existência do Diário da Manhã, do Recife.
Essa efeméride, entendo, dever ficar registrada
nos Anais desta Casa, dada a relevância do papel
representado por esse destacado órgão de imprensa
de nosso País, especialmente quando tem estado
em jogo o exercício das liberdades democráticas e
em discussão os problemas mais críticos da sociedade brasileira.
Queremos ressaltar, inicialmente, que num
país onde as liberdades individuais nem sempre
estiveram garantidas, a atuação de jornais combativos foi decisiva para chegarmos à consolidação da democracia que hoje desfrutamos. E o Diário da Manhã, sob a direção do jomalista Heleno
Gouveia, retrata muito bem essa imprensa indômita
que resistiu a todas as vicissitudes, acompanhando

Nasceu o Diário da Manhã já com a missão de
inovar. Feito para ser um instrumento da Revolução
de 30, o Diário da Manhã cumpriu essa missão difundindo a necessidade de reformar os costumes
políticos que sustentavam, no Brasil, os privilégios
de uma oligarquia nascida com a queda do Império,
nascida com a farsa da República, que transformaria
o País num palco de conflitos políticos animados por
uma disputa cujos vencedores seriam sempre os
apaniguados do novo regime.
No clima de fermentação da Revolução do Partido Liberal, então liderado pelo Sr. Getúlio Vargas, o
pernambucano Carlos de Lima Cavalcanti fundou,
em 1927, o Diário da Manhã, com o objetivo de
apoiar a Revolução, que viria a ocorrer três anos depois vitoriosa.
O Diário da Manhã constituiu um marco na imprensa b~i1eira. Na sua época, surgiu não apenas
um jornal de destino político, mas também um órgão
de técnicas avançadas, moderno, ostentando um
parque gráfico de melhor qualidade.
Como órgão político, suas páginas registraram
toda a movimentação da política brasileira, do País e
de Pernambuco, e sua sede, na histórica Rua do Imperador D. Pedro li, também era ponto de encontro
de grandes líderes.
O lendário João Pessoa, em visita ao Recife,
numa tarde fatídica, saiu de uma reunião com outros
políticos, havida na sede do Diário da Manhã, para
encontrar a morte, horas mais tarde, assassinado no
interior da Confeitaria Glória.
A Revolução de 30 e, mais tarde, a Revolução
Constitucionalista de 32, o golpe de Getúlio, em
1937, e a redernocratização, em 1946, a tudo esteve
presente o Diário da Manhã, apoiando a luta em defesa. das liberdades ~úblicas ou combatendo as investidas contra essa liberdade.
Noticiários e comentários feitos pelo Diário
da Manhã relacionados com a Segunda Guerra
Mundial tem-se constituído em fontes preciosas de
informação para os pesquisadores da história desse
período.
Com o passar dos anos, passaram também os
homens. E o Diário da Manhã, atravessando os
tempos, seguiu sempre fiel ao seu destino, sob
nova direção. A partir de 1962, seu Diretor-Presidente é o jornalista Heleno Gouveia, também um
pernambucano. Natural de Palmares, berço de tantos nomes ilustres, Heleno Gouveia remanesce das
tradicionais famílias criadas ao redor dos engenhos
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No Recife, entre a tradição e a modernidade,
Heleno Gouveia ingressou no jornalismo, cabendolhe dar continuidade à missão combativa do Diário
da Manhã, sob a sua direção e orientação.
Tudo isso é suficiente para louvar o espírito de
luta do jornalista Heleno Gouveia, sustentando heroicamente a tradição evolucionista de um dos mais
respeitados órgãos da imprensa brasileira, como isto
é o Diário da Manhã.
Que o exemplo de Heleno Gouveia e do Diário
da Manhã, sob a sua competente direção, possa
significar, para todos nós, a certeza de que vale a
pena combater o bom combate.
Aos 71 anos, o Diário da Manhã continua
cada vez mais vivo, cada vez mais novo, atento aos
desafios da modemidade.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, é através da educação e da
discussão de projetos criativos e eficientes, que contribuam para a melhoria deste tema, que conseguiremos alavancar a construção do Brasil que todos
queremos, de forma que o nosso ingresso no terceiro milênio, que se aproxima velozmente, possa estar
calcado nos horizontes da justiça social que tanto lutamos pafa sedimentar em nosso querido País.
Dentro do universo de idéias que transitam sobre o tema nesta Casa, uma especificamente me
chamou a atenção: o Projeto de Lei nº 2.240, de
1996, que propõe a alteração de dispositivo da Lei
nl! 8.436, de 1992, referente ao Programa de Crédito
Educativo, de iniciativa do ilustre Deputado Luiz Mainardi.
Esta Câmara vem expressando sua grande
preocupação com o tema, uma vez que nada menos
de dezesseis outros projetos de lei, de autoria dos
eminentes Deputados Cunha Bueno, Jovair Arantes,
Serafim Venzon, Gervásio Oliveira, Bonifácio de Andrada, Nelson Marchezan, Osvaldo Biolchi, Airton
Dipp, Edinho Bez, Augusto Viveiros e Augusto Nardes, tem fundamentação neste tão importante as. sunto.
Tanto é que o nobre Relator do Projeto de Lei
n2 2.240, de 1996, Deputado Betinho Rosado, apensou todos esses projetos em seu substitutivo, para
apreciação na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.
Não obstante os esforços do preclaro Ministro
da Educação, Paulo Renato, que vem realizando o
mais importante e bem fundamentado programa de
incentivo ao estudo já existente no nosso País, todos sabemos que o estudante brasileiro é carente
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de opções para o seu desenvolvimento intelectual, e
as conseqüências negativas dessa insuficiência são
por demais conhecidas.
Esta situação fica calamitosa se avaliarmos o
ensino superior. Pasmem os senhores, somente
1,1% da população se encontra nos bancos das escolas superiores. Isso é deprimente, pois coloca o
Brasil em posição muito inferior aos outros países
com o mesmo grau de desenvolvimento que o nosso! Sabemos que no Brasil somente os mais aquinhoados podem se manter na árdua tarefa de freqüentar e se manter em um curso superior, principalmente porque é no setor privado que os números
mostram uma expansão nas matrículas. Como poderemos ter um país consciente, intelectualmente
maduro, socialmente bem preparado, se praticamente limitamos as condições econômico- financeiras do
estudante o acesso ao ensino superior? Gostaria
que alguém pudesse ter argumentações lógicas
para me convencer do contrário, mas, pela lógica do
bom senso, sei que isso não é possível!
Precisamos facilitar esse processo e cremos
que, através do Programa de Crédito Educativo, sugerido no relatório do Deputado Betinho Rosado,
consigamos dar passos firmes nesse sentido.
Assim sendo, Sr. Presidente, tenho por objetivo
solicitar a V.Ex!! que inclua na pauta de votação, em
regime de urgência urgentíssima, o referido Projeto
de Lei nº 2.240 de 1996, visto ser de interesse de
um grande número de Deputados, que se dedicaram
a elaborar outros projetos de lei conseqüentes, e,
caso V.Ex!! atenda a minha solicitação, poderemos
discutir em plenário essa matéria de grande relevância.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ALMINO AFFONSO (PSB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, não quero que se conclua meu
mandato de Deputado Federal, que exerço - algo
me diz - pela derradeira vez, sem deixar nos Anais
da Casa o testemunho de minha profunda admiração pela legendária figura de Heliodoro Balbi.
Aprendi a conhecê-lo em toda a sua dimensão
quando a juventude entreabria para mim os horizontes da vida, ouvindo e lendo alguns dos maiores intelectuais de minha terra, cujos depoimentos sobre
Heliodoro Balbi - enfeixados numa poliantéia - reconstruíram-lhe a grandeza de orador inexcedível,
jurista renomado, jornalista lapidar, professor emérito de literatura, poeta primoroso e, acima de tudo, de
espadachim intimorato, que enfrenlou os desmandos políticos e a degenerescência moral da oligar-
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quia Neri, que durante tantos anos seguidos, dominou o Amazonas.
Desde cedo, a configuração do lutador desenhou-se em sua vida. Amazonense, nascido em
Manaus a 16 de fevereiro de 1876, filho de Nicolau
Balbi e Domiciana Balbi, as raízes de seus ancestrais, no entanto, fincavam-se nos Balbi de Ragusa,
Itália. Fez seus estudos preparatórios no Ginásio
Amazonense, tendo em seguida viajado para Recife,
onde, com brilho incomum, fez o Curso Jurídico na
Faculdade de Direito, já então cercada de justificado
renome. Segundo Agnello Bittencourt, para assegurar seus próprios estudos, dividia seu tempo entre a
Recebedoria do Estado do Amazonas, da qual era
funcionário público, e a Capital pernambucana, para
onde se deslocava "de quando em vez". (Agnello Bittencourt, "Heliodoro Balbi", in "Poliantéia em Memória de Heliodoro Balbi", Manaus, 1945. Autor da "Corografia do Estado do Amazonas" e do "Dicionário
Amazonense de Biografias". Membro da Academia
Amazonense de letras.)
Rendia-se, ao que tudo indica, às carências da
economia doméstica, com inevitável prejuízo ao convívio acadêmico. Não obstante isso, logrou tão reconhecido destaque entre seus colegas que foi consagrado, pelos bacharelandos de 1902, como orador
da Turma.
Anísio Jobim, traçando-lhe o esboço biográfico,
evoca sua passagem pela Academia de Direito com
acentuadas cores:
Deixou a velha e tradicional Faculdade
coberto de louvores de seus amigos, colegas e condiscípulos, porque era um expositor de filosofia, e muitos acadêmicos procuravam-no para ouvirem as preleções numa
linguagem ao alcance dos novatos que queriam enfronhar-se nas teorias dos epígonos
construtores dos sistemas filosóficos. Todos
o ouviam religiosamente e, saindo do plano
filosófico, o autodidata se emaranhava na literatura clássica em que era versado e erudito. (Anísio Jobim, "O Amazonas - sua história (ensaio antropogeográfico e político)",
pág. 293. Autor de "A Intelectualidade no
Extremo Norte" e de um sem-número de
obras de história e de geografia amazônicas. Membro da Academia Amazonense de
letras.)
André Araújo, em admirável página de reconhecimento, deteve-se com maior vagar no celebrado discurso:
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Heliodoro Balbi foi, no Amazonas, um
dos últimos rebentos da escola jurídica-filosófica do Recife. Formado em Direito no
ambiente mental que produziu Tobias Barreto, Silvio Romero, Martins Junior, Arthur Orlando, Phaelante da Câmara, Gervasio Fioravante, Laurindo leão, pôde assimilar, com
a brilhante inteligência de que era dotado, o
espírito cultural da época em que um Braz
Florentino, um Constâncio Pontual, um Barros Sobrinho, um Nunes Machado, eram reservas pensamentais
que
transmitiam
como os mesmos Tobias, Clovis, Silvio,
Martins Júnior e outros o positivismo cindido de Augusto Conte e ensinado por Benjamim Constant, Teixeira Mendes e Miguel lemos, o materialismo antigo de Holbach, lamettrie, o materialismo transformista que rebatia Platão e Aristóteles, Santo Agostinho e
Santo Tomaz, Pascal e Pasteur, até os monistas - evolucionistas que encheram o Brasil de Haeckel e Noiré, Hartmann e Schopenhauer, Kant e Strauss. Heliodoro Balbi
condensou, numa síntese, todo esse ambiente revolucionário daquela época pernambucana, no seu memorável discurso
como orador da Turma dos Bacharéis de
1902. (André Araújo, "Heliodoro Balbi - Um
homem símbolo", in "Poliantéia em Memória
de Heliodoro Balbi", Manaus - 1945. Autor
de diversas obras jurídicas e sociológicas,
dentre as quais destaco: "Introdução à Sociologia Amazônica".)
Com efeito, no apertado espaço de uma plaquete de 54 páginas, Heliodoro Balbi - em plena juventude - revela a seriedade de seus conhecimentos jurídicos, filosóficos e literários, produzinçfo um
discurso de rara beleza e de extraordinária força humanística, que transcende as peças oratórias de
ocasião e se impõe como a mensagem de uma geração. Envolto no clima da peroração, Heliodoro
Balbi diz a seus colegas, como se encarnasse a palavra de um profeta:
As sociedades caracterizam-se pelas
revoluções e o homem que as constitui e
que não é um centro de revolução não é um
fator social. Garibaldi, Mazzini, Cipriani, Bolivar, Bakounine, Andrada, Tolstoi" são a
imagem da liberdade, ela mesma feita h0mem, para quebrar os ferros dos mártires e
abrir as prisões dos justos. Protestai, pois,
contra todas as tiranias, contra as da im-
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prensa como as dos govemos, contra as
dos juízes como as dos mestres, contra as
de todos aqueles que exerçam, por mínima,
uma parcela de poder social. O ponde-vos
firme e tenazmente às moatras e mazorcas
daqueles que, com estupendo cinismo e indigna covardia, mercadejam a honra da pátria infamando a glória de seu nome. (Heliodoro Balbi, ·Discurso como orador da Turma
dos Bacharéis de 1902·, pág. 53. Faculdade de Direito do Recife. Imprensa Industrial,
. 1903.)
Chama a atenção o espaço que Heliodoro Balbi reservou em seu discurso, não obstante o delimitado número de páginas em que o vazou, à causa
da mulher. Na Constituição de 1891 o ideário republicano _,ão contemplara, com inequívoca clareza, a
relação igualitária entre o homem e a mulher. Nem
mesmo o direito de voto llie era reconhecido. A esse
respeito, João Barbalho, em seus ·Comentários·,
destaca, de maneira clara embora estranha, que
·além das exclusões expressas na Constituição,
subsiste a das mulheres, visto não ter sido aprovada
nenhuma das várias emendas que lhes atribuíam o
direito de voto político·.
E, mais adiante, de modo conclusivo:
A maioria do congresso constituinte,
apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da mulher-votante, não quis a
responsabilidade de arrastar para o turbilhão
das paixões políticas a parte serena e angéIica do gênero humano. (João Barbalho,
·Comentários à Constituição Federal Brasileira - 1891·, pág. 291. Edição Fac-Similar.
Senado Federal, Brasília, 1992.)
Em contraste com essa visão cultural excludente, ainda na primeira década republicana, Heliodoro Balbi repassa, criticamente, o que a ciência então proclamava sobre a mulher, e sentencia:
A vossa presença nesta festa é o protesto solene de que a mulher brasileira empreendeu a obra da sua emancipação orgânica.
E linhas adiante, com o descortino de quem sabia ver além do horizonte, Balbi festeja a transformação que se vai operando:
Concorrendo à· nossa festa e audindonos, brilhantemente afirmais, minhas senhoras, que neste vasto firmamento de astros
apagados, que é a esfera intelectiva da mu-
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Iher brasileira, vai operar-se uma profunda
revolução. Esperemo-Ia. Notai porém que o
halo glorioso que circunda a fronte dos
eleitos já sob a primavera e o céu de muitos
climas, se recurva e desdobra em largas fai~as de luz sobre a fronte de muitas damas.
A mulher por toda parte começa a levantarse. A tendência histórica da liberdade humana por toda parte impele-a à emancipação.
(Heliodoro Balbi, op.cit., pág. 50.)
Por mais estranho que seja, o discurso de
Heliodoro Balbi - que impressiona pela densidade
da análise doutrinária e beleza da oratória - provocou reações negativas de setores de mestres e colegas, a ponto de perturbar pelo burburinho a audição
de quantos, atentos à elocução, quisessem ouvi-Ia.
Pela explosão com que Balbi reage à irreverência
dos cochichos e risotas, pode-se imaginar as proporÇÕ8S do fato, a um só tempo injusto e insólito. Seguramente a inveja, que açula as almas pequenas, não
conseguiu acomodar-se em sua insignificância: e
irrompeu, sem disfarces, na grosseria das manifestações. Heliodoro Balbi, no prefácio à plaquete, dálhes a resposta de público, em rebencadas que custa acreditar não tenham tido, desbordando os limites
verbais - num confronto de fato - um desfecho sangrento.
Regressou a Manaus a 13 de junho de 1903,
casando-se em seguida com Emília Balbi. Prestou
concurso no Ginásio Amazonense, conquistando a
Cadeira de Literatura, a cujo magistério se entregou
por vários anos. Desse mister resta-nos um depoimento que me parece imperioso transcrevê-lo, sobretudo porque provém de João Leda, um dos mestres de maior grandeza de nosso idioma:
Sempre e sempre o orador nas ardências do elóquio. Na cátedra, igualmente.
Esse seu modo de ser mental achava aí
exuberante, despeada expansão. Pelo comum, 9 ponto da matéria, de antemão fornecido aos alunos, representava apenas um
pretexto para dissertações eloqüentes. Ampia cultura, servida por extraordinária memória, ministrava a Balbi elementos a flux para
explanações de jeito tribunício, que eram incontroversamente o seu forte. (João Leda,
·0 Verbo de Balbi·, in ·Poliantéia em Memória de Heliodoro Balbi·, Manaus, 1945. Autor de duas obras de pesquisa filológica que
estão a merecer conhecimento de âmbito
nacional: ·Vocabulário de Rui Barbosa· e
•Áureos Filões de Camilo·.
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Além da dedicação à sua banca de advocacia, Heliodoro Balbi entregou-se, de corpo e alma,
à militância do jornalismo. Como acentua Anísio
Jobim:
·Veio para a imprensa, para a tribuna
cívica. O seu jornal Correio do Norte foi
um traço de luz de epopéia, de missionarismo político doutrinário, de símbolo de coragem, de honra, de fé e de bravura. Desde o
artigo de fundo de expressão lapidar até a
crônica, o noticiário ele urdia, arquitetava em
molduras magníficas. (Anisio Jobim, op. cito
pág.295.)
O testemunho de Huascar de Figueiredo, com
a pureza de quem recorda lembranças da juventude,
mostra o quanto o jornalismo em Heliodoro Balbi era
uma outra dimensão do homem público:
Como jornalista, citam-se de seus artigos, mesmo quando empenhados em polêmicas, trechos inteiros de estilo aproximado
do gongorismo, cheios de palavras pouco
usadas, selecionadas a capricho, ao sabor
do ritmo e da musicalidade dos períodos.
Mas, em tudo isto, na sua linguagem, como
nas resoluções de publicidade, havia um
quer que fosse de misticismo, de uma predeterminação estranha à sua vontade, à
qual de ordinário cedia e com a qual freqüentemente se conformava, obediente às
razões íntimas de um subjetivismo superior
às próprias contingências de sua vida sacrificada, como pensador isolado no ambiente
das suas lutas, sempre indiferente ~s necessidades e às viCissitudes. (Huascar de Figueiredo, ·Balbi Idealista·, in Poliantéia em
Memória de Heliodoro Balbi". Jurista. Membro da Academia Amazonense de Letras.)
O tribuno, na praça pública e na imprensa, desenhou-lhe a liderança política. A sua palavra era
oracular. Com a força das torrentes, a despeito de
tudo o que a ele se opunha, Balbi aceita o desafio
da vida pública: elege-se Deputado à Assembléia
Legislativa do Estado. Mas, como um predestinado,
Heliodoro Balbi era, sobretudo, úm apóstolo. Seu
Código de Honra já escrevera no memorável Discurso de Formatura: renuncia ao mandato r.opular tão
logo sente que, entre as suas normas de condutR e
a prática política na Assembléia Legislativa, abrirase um fosso. É o que depõe Anísio Jobim em seu
ensaio ·0 Amazonas - sua história":
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...fatos espetaculares que ocorreram e
atentatórios do decôro da Assembléia, Ievaram-no a abandonar o recinto depois de um
discurso inflamado e renunciar ao diploma,
atitude para a qual se exigia um espírito superior, desinteressado e vibrante de altivez,
cônscio de seus deveres sociais e políticos,
dos seus ideais de democracia·. (Anisio Jobim, op.cit., pág. 295.)
Contudo, o Campeador Amazônico - como Pericles de Moraes o designava - não ensarilhou as armas. O tribuno ganhou as praças públicas, incendiando multidões. João Leda, melhor que ninguém,
retrata o fascínio de sua eloqüência:
Conclua-se agora do que fica dito o
que poderia ser Balbi, tribuno até a medula,
perante uma multidão que, remorejando na
. praça pública, lhe estimulasse os clamores
de vingador popular, confiando-lhe ao patrocínio a reivindicação de um direito, a obtenção de um ato de elementar justiça, inflexivelmente negado pelos governos. Nesses
momentos, a torrente oratória de Balbi
espadanava em tropos rutilantes, sua indignação
trovejava
metáforas
de
fogo, fraguava imagens que sacudiam o auditório incrível turbilhonar verbalista, em que
se iam rolando os governantes marcados
com cruéis estigmas, numa flagelação que
durava até que a fadiga empolgasse o flagelador. (João Leda, op. cit.)
Cavalgando sua própria intrepidez, de lança
em punho contra os governantes que infelicitaram o
Amazonas, Heliodoro Balbi assumia seu destino. O
povo, na grandeza de sua percepção, viu bem que
ali estava o seu herói e fez dele seu representante
do Par1amento Nacional em 1906, para a Legislatura
que se estenderia até 1908.
À época, entretanto, o proc~sso eleitoral era
uma corrida de obstáculos. Lograr sair dos Estados
com a consagração das umas era urna condição necessária, mas não suficiente para que o candidato,
por fim vitorioso, assumisse a Deputação Federal. A
Constituição de 1891, em seu art. 18, § único, prescrevia: •A cada uma das câmaras compete: venficar
e reconhecer os poderes de seus membros·.
João Barbalho, em sua obra ·Constituição Federal Brasileira, Comentários·, editada em 1902,
emite a respeito as seguintes ponderações:

É a última fase da formação do corpo
legislativo. Feita a eleição, resta averiguar
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si em seu processo foi exatamente observada a lei, e si os portadores de diploma realmente eleitos, sem o que não podem ser declarados tais nem tomar assento na qualidade de representantes da nação. (João Barbalho, op. cit., pág. 62.)
Além de jurista consagrado, João Barbalho tem
a seu favor a autoridade de haver participado, como
Constituinte, da elaboração da primeira Constituição
Republicana. Por isso mesmo, são particularmente
valiosos seus comentários, quando entrevê o risco
do abuso institucionalizado:
A Constituição seguiu o exemplo geral
das outras nações, embora não se possa
deixar de reconhecer que a verificação dos
poderes pelos próprios eleitos é por vezes
ocasião de grandes abusos devido ao espírito de facção e cujo corretivo está a desafiar
a cogitação dos publicistas e homens de Estado-. (João Barbalho, op. cit., pág. 62.)
Alonga-se Barbalho na justificativa doutrinária
de ·conferir ao próprio Parlamento a função de verificar os poderes dos membros do Legislativo, mas
-não nos esclarece muito acerca do funcionamento
em si do mecanismo adotado para a verificação de
poderes, nem acerca da origem do citado mecanismo-. (José Theodoro Mascarenhas Menck, NMecanismo de poderes dos Deputados Federais na República Velha-. Assessoria Legislativa, Câmara dos
Deputados, 1988.)
Recolho de um breve parecer sobre a -Verificação de poderes na República VelhaN, de autoria
.do Assessor Legislativo José Theodoro Mascarenhas Menck, observações que julgo importante
transcrever:
Um estudo acerca da prática do funcionamento do sistema de verificação de poderes, adotado no Parlamento Brasileiro até a
criação da justiça eleitoral, já na década de
trinta deste século, deveria partir de um estudo dos pareceres da Comissão de Verificação de Poderes. Infelizmente, tal estudo
não pode ser realizado, uma vez que, provavelmente na transferência de sua sede do
Rio de Janeiro para Brasília, a Câmara dos
Deputados perdeu a coleção em que foram
publicados os pareceres daquela comissão,
restando, hoje, nos arquivos desta Casa,
uns poucos exemplares referentes à década
de vinte. (José Theodoro Mascarenhas
Menck, op. cit.)
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De todo modo, demonstra Walter Costa Porto,
em sua obra NO voto no BrasilN, o seguinte:
...a partir de 1902 a verificação de poderes ganharia, no entanto, extraordinária
repercussão, primeiramente, por uma deci- t ornada no Govemo de Campos SaIes
sao
e, depois, pelo modo por que, através dela,
foram agravados os vícios da representação
e as deformações da consulta popular".
(Walter Costa Porto, "O voto no Brasil N, pág.
176. Senado Federa!.)
Nasce, à época, a chamada Política dos Govemadores, que, à margem os objetivos proclamados por campos Saltes, resultou no domínio das oligarquias regionais e na asfixia política das oposições, ao longo de quase três décadas. Não tenho
como, no apertado espaço deste discurso, alongarme na análise das teses que se entrechocam: Campos Saltes, que assegurava pretender proporcionar
"a todos os grupos garantias iguais, com absoluta
imparcialidade, de modo a evitar a vitória ilegítima e
absorvente de um delesN; e José Maria Bello, que,
diante dos fatos - vale dizer do 'erceiro escrutínioN
- escrevia: -A velha comédia das eleições democráticas no Brasil recebia a sua consagração oficialN.
(Walter Costa Porto, op. cit., págs. 179 e 182.)
Controvérsia à parte, o fato indesmentível é
que, desde então, as -depurações-, no âmbito da
Comissão de Verificação de Poderes, sucederam-se
às dezenas. Valham alguns exemplos: na Legislatura de 1900-1902 foram 74 os diplomas não reconhecidos; na Legislatura de 1906-1908, Ndegolaramse- 17; na Legislatura de ,1909-1911 foram 12 os
-guilhotinadosN; na Legislatura de 1912-1914 foram
NdepuradosN 91 e 63 na Legislatura de 1915-1917.
(Walter Costa Porto, op. cit., pago 183.)
É nesse clima, de mandonismo oligárquico,
que Heliodoro Balbi chega ao Rio de Janeiro, em
1906, quando a Câmara dos Deputados ainda funcionava na Cadeia Velha, na expectativa de ser reconhecido o mandato popular que o Amazonas lhe
conferira. Acaso alimentava ilusões esse gladiador
afeito às lutas desiguais de sua terra? Nos Anais da
Câmara dos Deputados, referentes às sessões Preparatórias, as anotações são frias como se acaso
através delas não estivesse legitimando o esbulho
de um mandato popular. Vale registrá-Ias, contudo,
sem alterar-lhes a pobreza verbal:
Por não lhe ter sido expedido diploma,
o Sr. Heliodoro Balbi apresentou contest-'
ação ao diploma conferido ao candidato
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Henrique Ferreira Pena de Azevedo em 184-1906. (Anais, 1906, Vol. 1, págs. 3,8, 121,
130)

cia da oligarquia que tripudiou sobre os mais elementares direitos do povo amazonense.
Ei-Ia, sem mais delongas:

Logo a seguir, com a crueza de uma certidão
de óbito:

Heliodoro Balbi, candidato ao terço da
representação política do Estado do Amazonas nesta Câmara e contestante do diploma
expedido pela Junta Apuradora do mesmo
Estado ao coronel da Guarda Nacional Henrique Ferreira Penna de Azevedo, vem oferecer a esta ilustre Comissão a presente exposição referente ao processo eleitoral daquele Estado no pleito de 30 de janeiro do
corrente ano, fundamentando assim, com
valiosas razões, o protesto que teve a honra
de apresentar à Comissão Relacionadora
dos Diplomas.
O contestante pede permissão e venia,·a esta ilustre Comissão para traçar,
como parte introdutora e propedêutica do
estudo a respeito do processo eleitoral referido, o esboço da psicologia política do
Estado do Amazonas, como indispensável
à compreensão nítida e perfeita dos escândalos de que a clássica fraude eleitoral
do mesmo Estado, praticada pelo seu governo e adeptos no pleito de 27 de janeiro
lançou mão, para ocultar ao país a expressão da vontade do eleitorado livre que erguia ao Parlamento Brasileiro em um generoso impulso de gratidão e de reconhecimento, o mais abnegado e destemido paladino dos seus direitos.
Toda a nação é sabedora de que o
Amazonas, há já 12 (doze) anos, está acima
da lei e fora da República; ainda mais, que
está fora da moral, fora do século, fora da civilização brasileira.

Pelo Parecer nQ 27, de 1906, aprovado
em 1-5-1906, o Sr. Heliodoro Balbi não foi
reconhecido Deputado pela Câmara. (Anais
1906, VoLt, págs.118, 121,232).
_
Era a "degola" que o Tenente-Coronel Antonio
Constantino Nery, então Governador do Amazonas,
em contubémio com a liderança de Pinheiro Machado, impunha ao bravo Iidador pela audácia com que
encarnava, em Manaus, a resistência moral e política aos desmandos da oligarquia.
Segundo Anísio Jobim, "eleito Deputado Federal, partiu para o Rio sobraçando volumosa documentação do voto dos seus pares. Proferiu no Parlamento uma oração fulminante, estupenda em defesa de seu diploma, do diploma que os amazonenes
lhe haviam conferido, não obstante todas as dificuldades opostas pelo oficialismo impenitente". (Anisio
Jobim, "Heliodoro Balbi" in "Poliantéia em Memória
de Heliodoro Balbi", Manaus, 1945.)
A pesquisa que logrei realizar, ainda que incompleta, não me permite confirmar o discurso que
Balbi, segundo mestre Anísio Jobim, teria pronunciado. Não tendo tido o "reconhecimento", não assumira o honroso mandato de Deputado Federal e, em
conseqüência, não tinha a prerrogativa de assomar
à tribuna do Parlamento.
Mas é um reparo de menor monta. Porque, a
rigor, a contestação que apresentou perante a Comissão de Inquérito Parlamentar da eleição do Estado do Amazonas, além de ser um libelo que requeima em brasa os chefes oligarcas, é uma peça de
oratória de uma grandiloqüência incomparável. É lêla, em voz alta, e logo se sentirá a orquestração de
seu verbo. Não é apenas um arrazoado de quem,
afeito às lides forenses, ordenasse argumentos, articulasse fatos dolorosos que envergonham o grande
Estado: é o tribuno falando às multidões, é o verbo
chicoteando, é a palavra encandescida do maior dos
oradores que o Amazonas um dia conheceu, conforme o testemunho de quantos tiveram o privilégio de
ouvi-lo.
Não me posso furtar ao dever de dar leitura,
em sua integralidade, à contestação em que Heliodoro Balbi, ao mesmo tempo em que defende a legitimidade de seu mandato, nascido das umas, faz
sangrar, numa radiografia terrível, a degenerescên-

Nenhuma das conquistas sociais da
humanidade, nenhuma beleza moral do h0mem, nenhum atrito de grandeza espiritual
da espécie, ali encontram refúgi.o e abrigo,
nem consideração e respeito. Mundo de
anormalidades morais oscilando entre os
pólos da abjeção e da ignomínia, regido pelas leis da maldade universal, é o Amazonas
o caso crônico da patologia republicana, o
grande cancro que ameaça com a sua infecção depascente e erosiva gangrena todo o
organismo moral da Federação Brasileira.
Sob o pesado jugo de um eterno e intolerável mandarinato, sob o mais afrontoso trave
da tirania dos seus oligarcas, sem lei, sem
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moral, sem direito, sem liberdade, é ele a
grande exceção da Pátria, o maior documento da miséria cívica de um povo. A série dos atentados e dos crimes ali cometidos, à sombra do pavilhão estrelado da República, contra a vida, a propriedade e a
honra dos seus habitantes, o futuro, o nome
e as tradições gloriosas do nosso país, tem
sido de tal ordem, de tão desmarcada e inconcebível monstruosidade, que só o aparelhado sistema de comprar a peso de oiro a
consciência dos assistentes dessa tragédia
negra tem conseguido abafar, na clausura
de um silêncio de lousas, as explosões de
revolta dos que poderiam, com serena fidelidade, narrar a história vergonhosa daquele
estranho e fantástico Estado.

bacharéis analfabetos, negociantes falidos,
delegados de polícia, cauteleiros de loterias,
fiscais e empresários de companhias arruinados, freqüentadores de cassinos e cafés
cantantes, rasbicadores de pomografias de
jornalecos sem cotação, todos os que vivem do comércio da vergonha, a malta infinita dos desclassificados que pedem, que
exploram, que assaltam a bolsa dos amigos
e a boa fé dos transeuntes, todos a um tempo, em tempestuoso enxurro, invadiram o
Amazonas, espalharam-se, numa torrente
de lodo, por todo o seu fecundo vale, galgaram as culminâncias das representações sociais, todos os encargos públicos, a magistratura, a comuna, a imprensa, o Congresso,
tudo...

Para que tantos crimes não tivessem
repercussão no país inteiro, para que não
viessem eles à luz, não saíssem da naveta
hermética das primeiras testemunhas, tomadas mudas graças ao mercado das consciências assalariadas à alta cotação, os oligarcas amazonenses tiveram que se utilizar
dos mesmos expedientes para comprar o silêACio dos que chegaram depois a convite
dos primeiros, a cujo reclamo solícitos acudiram como bons parentes e amigos. Uma
vez saciada a sede de dinheiro dos últimos,
ou, por outra, esgotados os pretextos de que
se serviam para a retirada criminosa dos dinheiros do erário público, outras levas de
advenas amigos a eles sucederam no assalto à fortuna pública, ou com eles coexistiram, assalariados da mesma forma para a
mesma conspiração do silêncio, para a mesma solidariedade e conivência do sigilo de
seus crimes. Foram estas primeiras emigrações de desocupados e aventureiros que
buscaram o Amazonas no governo do Dr.
Eduardo Ribeiro que constituiram a gênese
da política hoje imperante naquele infeliz Estado e que têm como partidários essa imensa horda saqueadora que é a vergonha dos
brasileiros e o maior ultraje da República.

Então um pensamento único, uma ambição única, um desejo único dominou toda
essa vasa, arrastando, em um mesmo turbilhão de febre e de loucura, o assalto à fortuna pública e particular. Foi, desde então só
nisso que se pensou, ainda hoje, desde então, é só nisso que se pensa. O Amazonas
é a Calábria da Pátria. Fora do roubo, lá
não existe outro documento da capacidade
intelectual do povo brasileiro.
Essa massa imensa de aventureiros,
sem princípios, sem cultura científica, sem
educação cívica, sem capacidade moral,
sem ideal na vida, loucamente investiu contra o Estado, contra o federalismo, assaltando a República, assaltando a propriedade,
desrespeitando a família, injuriando o povo,
corrompendo a mocidade e comprometendo
o futuro.
Os governadores do Estado, que se
haviam já transviado do caminho da sisudês
e moralidade administrativas, lançaram mão
desse elemento desorganizador e a joldra
dos desclassificados foi então a pedra sobre
que assentaram os fundamentos e os alicerces de sua política.
O partido que esses governadores formaram recebeu pomposamente o nome de
·Partido Republicano Federal", para mostrar
ao país inteiro que a agremiação política de
nome idêntico, que se fundara nesta cidade,
tinha como correligionários os desamparados da moral brasileira, que se refugiavam
no seu glorioso patrocínio, presos pelo vínculo de uma solidariedade indissolúvel.

Esses aventureiros que representavam
a escória e o rebutalho das camadas sociais
do país, que eram indivíduos sem pudor,
sem brio, sem noção alguma de dignidade e
de civismo, lástimas humanas engurgitadas
de álcool e de mercúrio nas tavolagens e alcouces das capitais brasileiras e que eram
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" .. Ao.. calor. dessa proteção obtida com o
sacrifício da boa fé iludida dos próceres da
orientação política do país, a árvore da maldade amazonense, na sua hediondês de
mancenilheira republicana, frutifICOU e floriu
livremente no ambiente político da pátria,
abrigando à sua sombra funerária os seus
oligarcas, livres dos incômodos de ajustes
de proceder, fora do alcance das medidas
legais de responsabilidades.
Por todos os recantos do país soaram
então as trombetas anunciadoras da capacidade intelectual, administrativa e política,
dos -estadistas amazonenses- : eram os
emissários do mandarinato que vinham abafar, no sul, os primeiros rumores da imprensa contra a inaudita série dos seus escândalos de administração.
E o ouro mais uma vez comprou a paz
suave em que mergulham e a fama gloriosa
que desfrutam. Aquela horda salteadora,
que tr;:lZia ouro nos alforges conseguiu estabelecer a confusão no critério da apreciação
dos homens e dos fatos amazonenses. Ela
apregoava que Manaus era uma cidade maravilhosa, cheia de inigualáveis palácios,
de imortais avenidas. De pontes colossais.
Nela tudo era movimento, patriotismo e beleza e os seus administradores, oS seus govemos, os mais -oniséientes estadistaS-,
cheios de capacidade construtora e sagacidade previdente.
E a imprensa que não foi amordaçada
pelo dinheiro, então, arrefeceu na crítica mo.. .falizadGra, diante·da exaltação do entusiasmo vergonhoso com que eram enaltecidos
os seus oligarcas.
E o Partido Republicano Federal continuou a pensar que no seu homônimo amazonense havia homens sérios e dignos do
apoio que lhe prestava.
Os governos amazonenses e a grande
onda movediça dos seus comparsas no crime, certos de sua indestrutibilidade, recontinuaram no assalto, .na delapidação, no esbanjamento da fortuna pública. Essa ilustre
Comissão poderá fazer uma idéia da delapidação a que nos referimos pela imensa
quantia que ali tem sido despendida nestes
13 últimos anos de República. Mas de 250
mil contos de réis afora 25 mil contos do
.-EmpréStimo Flint;' , 10 "mil cOntos que está
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a dever o Estado, além de 25 mil contos de .
apólices emitidas, têm sido louca, impatri6tica e desonestamente esbanjados.
Ninguém sabe, ninguém explica o destino que levou essa imensa riqueza. As
obras todas de Manaus não vão a 30 mil
contos, nem durante todo esse tempo o funcionalismo do Estado recebeu igual quantia.
Onde, em que foi aplicada essa fabulosa,
essa extraordinária renda da Califórnia brasileira? Ninguém pode responder senão com
os olhos cheios de ira e a garganta cheia de
imprecações.
Daí o empenho, a luta, o extraordinário
esforço, o supremo artifício empregado pe_
los oligarcas para evitar o inquérito, prevenir.
a devassa, desviar a análise jomalística,
parlamentar, judiciária dos seus desacertos
e dos seus crimes perante a nação, o povo
e o governo.
.
E essa é a razão por que o incêndio é
o remédio legal contra a imprensa livre no
Estado e a fraude a arma de defesa nas
eleições e comícios do povo.
É preciso que a nação inteira ignore o
que se passa de irracional e desumano, de
primitivo e selvagem, dentro daquele pedaço
de solo coberto de sangue, devastações, regado de lágrimas e cheio de soluços.
E para ocultar à pátria a afronta atirada
à sua civilização, os oligarcas amazonenses
envidam esforços desconhecidos, lançando
mão de todos os meios, de todos os expedientes, desde o suborno das consciências
peta dinheiro à peita dos caracteres pelas
contínuas finezas não solicitadas, pelo acúmula de fidalguias e distinções de cavalheirismo e altruismo aos depositários do poder
social, até às mais baixas humilhações e revoltantes atos de servilismo.
Tudo fazem, tudo praticam, a tudo se
sujeitam, contanto que a imprensa se feche,
os tribunais se fechem, o Parlamento se feche aos representantes da mágua do povo,
aos arautos portadores da expressão da sua
revolta.
Eis a razão por que o Estado, empobrecido, não tem dinheiro nem para manter
escotas, nada possuindo dos melhoramentos aconselhados e concomitantes de todo
desenvolvimento material, intelectual eartís"
tico dos povos.
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Eis a razão por que esses 250.000:000 $
arrecadados, esses 50.000:000 $ de empréstimos internos e externos não bastaram para
sustentar os encargos do Estado em 13
anos de vida republicana e anda a dever
ainda 40.000:000 $ e a mendigar ao estrangeiro outro empréstimo de 50.000:0000$000.
Além disso, mais de 80.000;000 $, nesse período, arrecadaram seus municípios.
Houve-os mesmos em que a renda ascendeu
à quantia superior a 3.000:000 $ anuais.
No entanto, esses municípios são aldeias rústicas, são abarracamentos provisórios, agremiações de arribanas e choças.
As suas sedes, ruidosamente rotuladas de
cidades e vilas, são aldeiamentos selvagens, no meio da natureza selvagem, reguladas por leis e códigos selvagens.
Pequeninos agregados de 100 a 1.000
almas, habitantes quáse todos analfabetos;
nada possuem que justifique a milésima parte da aplicação de tão extraordinárias rendas. Os chefes do poder executivo municipal são da livre escolha do govemo e esta
só recai naqueles indivíduos que mais se
distinguem pela falta de vergonha e de pudor, nos que mais se recomendam pelo número e pelo peso de seus feitos indignos.
Tais encargos são olhados como recompensas à série de baixezas que eles
praticam. Uma vez nomeados para tal mister, seguem para o interior e, muitas V6zes,
antes de terminado o ano, voltam para a capital, de onde se retiram para os seus estados de origem, carregando a arrecadação
anual do município. E, entre nós, pelas cidades, se transformam em trombetas "da
honestidade dos estadistas amazonenses"
lançando a confusão e o atropelo na crítica
verdadeira empreendida pela imprensa contra os escândalos administrativos daquele
infeliz Estado.
Nestas condições, como serem verdadeiras as eleições procedidas? Essas eleições representam apenas a vontade dos régulos municipais. Não se admitem votos
contra o governo. Aquele que não traz a senha do servilismo, que não tem crimes, que
não está preso ao governo e à malta vilanaz
e saqueadora do Estado pelo vínculo indestrutível da cumplicidade que é lá a solidariedade política dos "republicanos", não tem o
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direito de prova, o direito de propriedade, a
inviolabilidade da sua pessoa do seu domicílio, a qualquer direito ou regalia concedidos pelas leis da República.
Essa ilustre Comissão de Inquérito
Parlamentar poderá por isso avaliar os esforços inauditos empregados pelo contestante e seus amigos políticos para obtenção
dos documentos que a esta acompanham.

e

Felizmente, porém, onde quer que haja
fraude há vestígio dela, daí o nenhum esforço que teremos empregar para a anulação
das atas cuidadosamente fabricadas.
Depois desta vista geral a respeito da
politica amazonense, passamos a fazer um
rápido estudo de conjunto sobre a administração do atual governador, Sr. tenente coronel Antônio Constantino Nery, afim de que
essa ilustre Comissão possa fazer um conceito do meio politico em que se travou o
pleito eleitoral de 30 de janeiro, e a análise a
que proceder dos documentos apresentados
e das razões expostas possa também se revestir da maior segurança e acerto para vitória da justiça.
O atual administrador do Amazonas,
colocado nesse meio político como produto
aperfeiçoado dele, enveredou pela mais
desmarcada série de desatinos até hoje conhecida nos fastos da história vergonhosa
do Amazonas, deixando à respeitável distância os desacertos dos seus predecessores.
Antigamente os delapidadores do Estado ainda procuravam um pretexto para justificar a saída do dinheiro dos cofres públicos,
recorrendo a obras que custavam o décuplo
do seu valor.
A moral republicana, porém, ali evoluiu. Além desses expedientes ilícitos e inqualificáveis, basta a esse atual governador
que o Estado tenha papel para escrever ofícios reservados ao inspetor do Tesouro pedindo avultadas quantias sem autorização
orçamentária. Há um ano e nove meses
que se acha à testa da administração e,
excetuada a reforma da instrução pública, a cujo novo regulamento, porém,
não quer obedecer, nenhum outro ato de
utilidade geral. Entregue exclusivamente ao
arbítrio e à discrição, já esbanjou durante
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esse curto período 34 mil contos , elevando
a dívida pública a mais de 15 mil contos.
Os funcionários públicos de baixa categoria, tem morrido à fome pelas ruas da cidade. E a imprensa generosa tem aberto
subscrições populares para prover às necessidades urgentes das vítimas da ganância e da auricidia governamental.
Os funcionários da capital, inclusive a
força policial, não recebem vencimentos e
saldo há mais de sete meses; os do interior
há 15 e 18 meses, não incluindo os aposentados e os pensionistas do montepio, que há
mais de dois anos não recebem um vintém.
O dinheiro não chega para o governador e os adeptos do seu pseudo partido. Os
deputados estaduais, os desembargadores,
os magistrados, certos funcionários da secretaria do Estado e do Tesouro, certos presidentes de conselhos. municipais, ostensiva
e subrepticiamente, contratantes com o próprio Estado..•
A Força Pública tem se revoltado nos
quarteis três vezes, reclamando pão, e o governo, surdo à desgraça dos seus próprios
funcionários, alheio à piedade e ao sofrimento dos seus governados, cada vez mais,
com mais extraordinária ganância, descomedido e desmarcado furor, entrega-se ao
assalto da fortuna pública e ao desprezo
soberano das leis. O mercado publico, que
rende perto de mil contos anuais, foi doado
a um amigo; o matadouro, a outros. Até o
teatro público constitui hoje o patrimônio de
usufruto de um particular.
Está o Amazonas em completa simonia. Apenas os cemitérios não constituem
ainda objeto de privilégios, porque o arrendatário, encarregado de construir catacumbas, desmanchou o contrato em vésperas
de ser assinado, em vista de lhe exigirem a
metade dos lucros que ia obter.
Até os rios, os quiosques, as lavagens
de roupa, os divertimentos populares são
hoje objeto de aberrantes, de imorais, de inconcebíveis privilégios.

lado dele, pagando os cidadãos impostos
duplos.
Ao lado da fome, que vítima pelas
ruas, está a sede, que mata no lar. O governo presenteou a uma companhia de que é
societário, com a água potável que o Estado
canalizara por dezenas de milhares de contos de réis, para ser vendida a peso de
ouro. Os esgotos da cidade paga-os a po_
pulação na proporção de 8% sobre o capital fictício de 18 mil contos, razão por que
os capitais estrangeiros q~ se destinavam
à edificação na cidade e que representavam
os lucros anuaes das sociedades mercantís,
emigraram para europa à procura de melhor
colocação.

Os impostos hoje absorvem naquele
infeliz Estado toda a renda dó cidadão. Os
impostos de indústria e profissão passaram
para o estado, e os municípios, que se viram
privados de tal renda, estabeleceram-na ao

O contestante, o diretor daquele jornal,
o Coronel José Soares, que foi o grande
eleitor do barão do Ladário, ao Indo daquele
jomalista, o Or. Adriano Jorge, considerado
clínico alagoano, e mais alguns amigos, entre os quais o Or. Alvaro Gonçalves, Joa-

Foi no meio de tudo isto que se travou
o pleito de 30 de janeiro; foi sobre o negror
desta atmosfera de chumbo que o povo correu às umas para eleger ao Par1amento Brasileiro os seus representantes.
O contestante, em afirmativa de quanto
alegado está nas páginas anteriores, junta
exemplares do Correio do Norte (does. ns 1,
2, 3 e 4), para que essa ilustre Comissão
faça um juízo completo do meio politico e
administrativo do Amazonas.
No Amazonas não existia, até agosto
do ano passado, oposição alguma à política
dominante, ao assalto da fortuna pública. O
pequeno grupo oposicionista que antigamente existia e que chegou a eleger o inovidável barão do Ladário senador por aquele
Estado, e que, desde então, começou a viver à sombra das simpatias do governo, graças à ubiqüidade de alguns chefes, aderiu
positiva e realmente à política sem princípios nem orientação filosófica do mesmo g0verno, logo que aquele Senador baixou ao
sepulcro. Os oligarcas amazonenses, após
o empastelamento do jornal Quo Vadis? e a
adesão dessa agremiação partidária, livres
das críticas que lhe dirigia aquele jornal independente, entraram no período agudo dos
desatinos.
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quim Paula e Jeremias Jacinto, conceituados comerciantes de Manaus, resolvemos
agremiar os partidários da revisão da Constituição Federal e fundar o Partido Revisionista do Amazonas, para, dessa maneira,
melhor podermos dar combate franco aos
nossos algozes, que, cada vez mais, se embrenhavam na floresta do crime.
Alguns partidários do extinto grupo
oposicionista, que ainda não estavam fartos
de ostracismo, nem foram seduzidos pelo
brilho da riqueza adquirida sem trabalho e
sem dignidade, vieram fortalecer o partido
que fundávamos e prestar-nos grande elemento de resistência para as lutas contra o
poder.
O governo, porém, que desejava fortalecer a dinastia a que pertence, perpetuá-Ia
no governo, para que nunca se possa abrir
uma devassa a respeito dos seus crimes,
tremeu de raiva ao ter conhecimento da
ousadia patriótica a que nos abalançava-

mos.
Desde agosto o contestante e seus
amigos, procuraram uma casa de aluguel
para nela estabelecerem o orgão do seu
partido. Mas os proprietários, alarmados
com a perspectiva dos incêndios que perseguem no Amazonas os jornais hostis ao governo, que tinham visto o destino do Diário
de Manaus, da Pátria, do Brasil, da Federação, do Amazonas, do Coronel Salgado, e
do Quo Vadia, cheios de pavor, sistematicamente negaram seus prédios para tal fim.
Aqueles, porém, (bem raros que foram!) que
nisso aquiesceram seus prédios, tiveram
que retirar suas promessas, que se retratar,
pois, as companhias de seguro, em que tais
prédios se achavam, declararam, por intermédio de seus agentes, a esses proprietários, que, se tão insuportáveis inquilinos os
ocupassem, as apólices dos segurados seriam imed!atamente suspensas.
Nessas condições, desde que a propriedade nenhuma garantia tinha, como não
tem, naquele estado infeliz, só em dias do
mês de janeiro conseguimos editar o órgão
do nosso partido, depois de montados os
maquinismos em um galpão de zinco que
nos fora concedido pela generosidade de
um amigo. Contar a essa Comissão o traba-
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lho sobre-humano que tivemos para editar
sob a soalheira tropical, no meio do zinco, o
órgão do povo, é uma tarefa improba, ainda
que cheia de laivos de luz e de gotas de lágrimas. Era doloroso ver, assitir àquele trabalho de loucos, durante toda a noite, no
meio das baterias elétricas que comunicavam as pilhas com a dinamite, tendo o risco
sob os pés, esperando a hora do ataque em
que seriam todos imolados à sanha dos
seus algozes, despedaçados por amor do
povo...
Mas o órgão do nosso partido saiu e foi
poderosa a sua influência no ânimo popular,
secundando o trabalho que encetáramos por
meio de manifestos, proclamações e boletins para o interior do estado. E só devido
ao jornal, cujo aparecimento queria o governo evitar antes do pleito de 30 de janeiro,
obtivemos o triunfo de que toda Manaus é
sabedora e de que todo o País é hoje conhecedor.

O governo, certo da derrota do terço
que pleiteavamos por parte de seu candidato, não esmoreceu, entretanto. Falseando a
nova lei eleitoral, o espírito de justiça que
lhe dá vitalidade e que faz nutrirmos por ela
simpatias, negou o terço à oposição e apresentou ao imenso bando dos funcionários e
contratantes das obras cuja existência são
ignoradas, para o seu exclusivo sufrágio, a
chapa completa dos representantes do Parlamento. O povo, porém, sabendo que a
eleição seria mais uma farsa do poder, mais
um embuste dos oligarcas, mais um logro da
tirania, compareceu hesitante no comício.
Manaus que tem 1.921 eleitores, deu apenas a terça parte de seus votos. Os dois
terços do eleitorado lá não compareceu.
Eram nossos amigos e adeptos, mas não
queriam ser esbulhados de seus haveres,
perseguidos pela polícia e pelos tribunais e
por isso se deixaram ficar em casa e não
compareceram no comício.
Os funcionários públicos, em maioria
vitalícios e, corno tais, indemissíveis pela
Constituição do Estado, apesar de não receberem seus vencimentos há seis meses
nessa época e terem os seus móveis penhorados para pagamento dos aluguéis de casa
pelo inclemente senhorio, foram pelo gover-
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no coagidos a votar nos seuscanclidatos,

sob pena de perda dos seus empregOs.
Para que nenhum voto fosse dado ao representante dos elementos conservadores e
tradicionais da sociedade amazonense, o
govemo mandou que dois centuriões, que
levavam escondidas no bolso, para não serem vistos 'os envólucros pelos adversários,
as chapas do recinto ao lado da mesa em
que o comício se realizava, e anotassem pachorrentamente, com a satisfação da própria
baixeza, os que não iam pedir-lhes chapas
atemorizados com o ·prestígio·, dos representantes da tirania. Um único funcionário
público teve a aJtivez de repelir com superior
desdém a chapa que o emissário dos assaltantes da fortuna pública lhe apresentava.
(Documento nll 7).
No interior do estado a coação posta
em prática foi uma conseqüência da ordem
expedida pelo governo aos chefes do executivo municipal. O Sr. Or. Manoel F~rnancles
de Sá Antunes, SecretáriO (JÔ'Esiado, man..
dou, por ordem do governo, prevenir-lhes de
que este não desejava que o candidato adverso ao seu pseudo partido obtivesse votos
nesses municípios. (Documento nll 8).
O papel, em que está escrito este d0cumento, vergonhoso e humilhante, visto
contra a luz, desvenda, em letra de água, os
timbres e sinetes governantes.
Tal ordem do governo fez com que não
fossem expedidos títulos aos eleitores nossos correligionários, nem fossem apurados
os votos que eles nos deram.
O que mais admira, porém, é o descaro, a falta de equilíbrio mental, de decoro e
de respeito por esta ilustre Comissão e pelo
Parlamento Brasileiro do Governo do Estado. Ele afirmou em sua mensagem de 10
de julho do ano passado perante o Congresso do Estado que ·a remessa tardia das instruções e dos livros necessários para o alistamento encontraram, nas imensas distâncias e dificuldades de transporte, característicos dos grandes Estados como o Amazonas, um congregado de obstáculos que deram em resultado o irregular fracionamento
e mesmo a falta de reunião das comissões
a1istadoras em vários municípios do intenor-.
(Doc. nll 9)
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Mas o desabusado despejo governamental, porém, mandou que se simulassem
eleições nos próprios municípios que não
haviam organizado os seus alistamentos e
teve a subida inadvertência de mandar para
esta Câmara as suas atas falsas e criminosas. Não há quem ignore que os Municípios de Barreirinha, Barcellos, Codajás, Canutama, Benjamin Constant, Urucará, Manicoré, Moura, Manacapurú e Itacoatiara não
fizeram, não conseguiram fazer seus alistamentos. Os vários municípios em que não
se reuniram , na frase do Governo, as comissões do alistamento, foram esses.
O contestante não apresenta certidões
negativas desses alistamentos, por que o
juiz seccionaJ em exercício ainda hoje, o Sr.
Or. José Maria Corrêa de Araújo, pensionista do' Estado, não deu despacho algum nas
petições em que eram solicitadas certidões
desses alistamentos. O seu escrivão é demasiado conhecido para dá-Ias por seu livre
alvedrio. O juiz seccional, que rercebe 300$
mensais do Tesouro do Estado, a título de
auxílio aos seus vencimentos, tem uma longa e edificante história que será mais adiante contada.
Pelo parágrafo único do art. 35 da Lei
Eleitoral nlI 1.269 de 15 de novembro de
1904, os parlamentares das comissões de
alistamento são obrigados a remeter à Secretaria da Câmara dos Deputados, cópias
autênticas dos alistamentos procedidos.
Este sábio dispositivo da lei não visa outros
intuitos, senão os de invalidarem as eleições e as atas que não tenham o alistamento
correspondente na Câmara para garantir a
identidade dos eleitores. Essa ilustre comissão requisitará da Secretaria da Câmara as
cópias do alistamento dos municípios de
Amazonas, que nela, por força da lei, devem
existir, e verificará a verdade do alegado,
para o fim de não tomar conhecimento das
eleições procedidas em 30 de janeiro em
tais municípios Oá acima indicados). É o
próprio govemador quem confessa não existir alistamento em vários municípios do interior e não hesita em mandar atas falsas de
eleições precedidas em todos eles, com exceção apenas de Boa Vista do Rio Branco,
porque todo o País sabia que o Rio Negro
secou acima de Barcelos e não era possível
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a rota dos vapores~ra aquele ponto. Além
disso todas as atas desses municípios estão
viciadas e, ainda q e fossem verdadeiras as
eleições nele, proc idas, seriam nulas em
,virtude das seguint~s e' poderosas razões.
Desenhado esse pai~el com cores tão vivas,
Heliodoro Balbi deteve-se ~a análise da eleição de
30 de janeiro de 1906, muoicípio por município, demonstrando o quanto haviJ sido descabido não ter
sido diplomado Deputado Federal. Tudo em vão. A
Comissão de Verificação d~ Poderes não abria espaço às oposições regionai[ Menos ainda a Comissão Par1amentar de InqUétito da Eleição do Estado
do Amazonas tinha a ise ção bastante para, acolhendo o libelo do Contes .nte, afrontar a oligarquia
dos Nery, que tinha a re~aldá-Ia nada menos do
que Pinheiro Machado. D I negado o reconhecimento, esbulhado à luz do dia II no mandato que o povo
lhe outorgara, Heliodoro Bj:llbi regressa ao Amazonas, sem quebraduras de lespinha, ·com o aprumo
moral de sempre, a mes
serenidade apostolar, a
mesma intransigência de p ·ncípios·. (Anisio Jobim,
·0 Amazonas - sua históri·, pág. 297.)
Reassume a luta do' povo contra a oligarquia.
Com a força verbal que Ihel era própria, Pericles Moraes registra esse instante ,eróico:
.
Imolado à sa ha dos usurpadores, embora aclamado pelas consciências honestas,
retoma à luta o carhpeador infatigável, como
I
se o amargor das ~errotas lhe retemperasse
as energias. Desf então, as suas campanhas recrudescera ,no estigmatizar em libelos vitriolescos desfaçatez e os crimes
dos detentores dd poder. Num dado momento a sua popularidade foi uma força inII
domável e avassalrdora, tomando-se o ídolo do Amazonas o baluarte do seu povo
oprimido e sofredor. (Pericles Moraes, ·Um
Campeador Amazr.nico·, in ·Poliantéia em
Memória
de H~liodoro Balbi·, Manaus,
1945.)

q

,
Três anos de lança jem riste, sem cansaços.
Não é descabida a imagem com que Pericles MoI
raes, repetid as vezes, o Jagra com o Campeador
Amazônico. De fato, com se Heliodoro Balbi encarnasse a figura de EI Cid, 'como se ressurgisse das
páginas de Comeille... O ~vo, em sua intuição divinatória, sente-lhe a gran eza e, mais uma vez, o
elege seu representante n· Câmara dos Deputados.
Santa inocência! O "Terce~ro Escrutínio·, nos desvã-

I
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os da ·Cadeia Velha·, era mais forte do que o povo
- fonte originária do poder...
Reúne-se a Comissão do Amazonas. Heliodoro Balbi, por não lhe ter sido expedido diploma, apresentou contestação aos que foram conferidos aos
candidatos Antonio Nogueira e Ferreira Pena, em 18
de abril de 1909 (Anais, 1909, Vol. 1, Pags. 8, 19, 94
a 97). José Vieira, em sua obra de crônicas ·A Cadeia Velha·, destaca de maneira sumária: ·Heliodoro é talentoso e eloqüente. É também espirituoso·.
22) José Vieira, ·A Cadeia Velha. Memória da Câmara dos Deputados·, pág. 60. Jacintho Silva Editor,
Rio, 1912. O Parecer n2 27/1909, entretanto, é aprovado em 24 de abril de 1909: ·0 Sr. Heliodoro Balbi
não foi reconhecido Deputado pela Câmara· (Anais,
1909, Vol. 1, pags. 94 a 97,102).
Nova refrega. Como sempre, Heliodoro Balbi
não enrola bandeira. Ao longo de seis anos, na tribuna popular e na imprensa, o quanto pôde, Heliodoro Balbi fez de suas ·degolas· a prova irrefutável
do quanto a democracia no Amazonas é uma farsa,
coadjuvada pela ·PoIítica dos Governadores· que,
desde Campos salles, vinha servindo de lastro à
consolidação das oligarquias. Novamente enfrenta
os poderosos nas eleições de 1915 e o povo.,... admirável povo de minha terra! - uma vez mais o elege
Deputado Federal!
, A pantomima, entretanto, se repete. Já tudo
está assentado. Nem palavra alguma se requer,
para que se justifique o esbulho reiterado. Bastam
os gestos, as curvaturas de espinha: em 7 de abril
de 1915, a Comissão Especial, incumbida do exame
dos,diplomas apresentados, considera que o de HeIiodoro Balbi não se reveste das condições legais
(Anais, 1915, Vol. 2, págs.19). Em 15 de abril de
1915, Heliodoro apresentou contestação perante a
Primeira Comissão. de Inquérito, incumbida do exame das eleições realizadas no Estado do Amazonas,
ao resultado eleitoral do Estado (Anais, 1915, Vol. 4,
págs.537/554). E, por fim, a charanga de sempre:
p~loParecer nº 67/1915, aprovado em 1º de junho
de 1915, Heliodoro Balbi não foi reconhecido Deputado pela Câmara (Anais, 1915, Vol. 3, págs.
499/592 e Vol. 5, págs. 24/25).
Desgraçado Amazonas, que, vitimado pelas
tropelias dos oligarcas, não teve a honra de ver-se
representado no Par1amento Nacional por H~liodoro
Balbi! Não é que forças faltassem ao bravo lutador.
Mas, o cerco era imenso! Ao regressar a Manaus três vezes eleito pelo povo, três vezes esbulhado na
Câmara Federal! - Heliodoro Balbi defronta-se com
extrema dificuldade econômica: 'eve cerceada a
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sua atividade de advogado, o seu único meio de manutenção própria e da família por força de uma guerra surda, subterrânea, movida por impostores e sevandijas-. (Anisio Jobim, "O Amazonas - sua história-, pág. 297). A mulher gravemente enferma e a
escassez de recursos, as portas fechadas em sua
própria terra, tangido pelo estoicismo que lhe mantinha a fronte erguida, Heliodoro Balbi viu-se na contingência de assumir um compromisso de natureza
profissional e parte, a despeito de tudo e de todos,
para os confins do Acre.
Dói-me pensar que Heliodoro Balbi, naqueles
instantes de decisão cruel, viveu, com indisfarçável
clareza, o paradoxo de uma tragédia grega: sente
que se vai para sempre, mas força alguma pode impedi-lo de ir. Ninguém melhor que Pericles Moraes
logrou traduzir a grandeza dolorosa daquela partida,
o Campeador desgarrando-se de sua terra, ferido no
mais profundo da alma. Ainda agora, leio e releio _
com a mesma revolta com que a li há meio século _
a -Página de um Memorial- com que Perícles Moraes perenizou aquelas horas de sofrimento extremo
e, ao mesmo tempo, plasmou um texto de imperecível beleza e de fraternidade.
Recolho de -Figuras e Sensações-, onde Pericles Moraes inseriu aquele testemunho de admiração e dar, a carta que Heliodoro Balbi lhe escreveu
do Acre, como se já antevisse em tomo de si a sombra da morte, seis meses depois que se fora:
Ainda estou estonteado com o rude
golpe que o destino me desferiu. Ainda não
tenho perfeita a consciência do meu ser,
preso como me acho à sensação viva do
meu aniquilamento. Para cúmulo do meu infortúnio, o desespero íntimo, tenaz, indomável de seguir às carreiras para aí, de abandonar tudo, constituintes, interesses, situações indefinidas, e sentir-me ao mesmo
tempo chumbado ao solo, preso aos compromissos de minha palavra. Não posso
imaginar o dia de minha alforria. Creio, porém, que só em fevereiro poderei aí estar.
Sou um inclausurado neste ermo, sem dedicações, sem amigos, quase selvagem, condição a que fui levado por necessidade profilática, por higiene pessoal. Nada tenho feito. Mas não irei a Manaus sem solver meus
compromissos. Prefiro morrer no caminho.
O Acre é uma grande ilusão. (Pericles Moraes, do livro -Figuras e Sensações-, transcrito na -Poliantéia em Memória de Heliodoro Balbi-, Manaus, 1945. Autor de -Legen-
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das e Aguas Fortes-, de -Confidências Literárias-, de -A vida luminosa de Leopoldo Peres-.)
Derradeira ilusão que o envolveu para sempre,
fechando-lhe os olhos a 26 de novembro de 1918,
em plena maturidade de um sol a pino, quando ainda o talento e a irreprimível vocação de homem público tinham tanto a dar ao Amazonas e às instituiçães democráticas, desgraçadamente mutiladas pelas
oligarquias regionais, nos brasis de Borges Medeiros
e Constantino Nery, de J.J. Seabra e Pinheiro Machado.
Ao evocar o nome de Heliodoro Balbi neste
plenário, onde talvez pouco se saiba de sua trajet6ria heróica, rendo minhas homenagens e registro minha profunda admiração a esse paladino da causa
democrática, apóstolo que se fez líder popular, paradigma de homem público cuja grandeza está a merecer o reconhecimento da Pátria, dessa pobre Pátria tantas vezes saqueada pelos que fazem dela
balcão da vilania ou da gloriola mesquinha.
Quisera haver podido dar ao meu discurso as
dimensões dignas dessa figura legendária que enalteço. Porém, não me castigasse a pobreza da palavra, a invocar - em duro contraste - um dos momentos solares da eloqüência amazônica, ainda tive, a
embaraçar-me, a carência de dados, dificultando-me
traçar o perfil biográfico de Heliodoro Balbi: os discursos de improviso que se perderam nos lajedos da
Praça Pública, os artigos destruídos nos saques e
incêndios criminosos, as conferências que as traças
consumiram, os poemas que o descaso incompreensível privou-nos de tê-los. A rigor, da poesia que
ele soube criar com o esmero de quem cinzela, chegaram até nós três obras primas: -Flor de Pedra-.
-Relicários- e -Durante a Febre-, um soneto primorosa que Olavo Bilac, mesmo em momentos de inspiração suprema, talvez não lograsse compor igual.
Descarto, ao ler essas três jóias da poesia parnasiana, que Heliodoro Balbi tenha sido um poeta -bissexto-, cuja criatividade, acordada de quando em
quando, houvesse tido tão escassa floração. Ninguém alcança instantes tão altos de lavor se não se
entrega, pela prática reiterada dos versos, à sua própria evolução, vale dizer à cristalização de sua poesia. Contudo, onde os poemas que hoje engrandeceriam a literatura nacional?
Pela pesquisa a que me dediquei, tenho o orgulho de deixar aos pósteros, come parte integrante
deste discurso, uma página em que Heliodoro Balbi,
corno sociólogo e tribuno, pinta o painel da degenerescência da oligarquia amazonense, mero estudo
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de -caso·, talvez à semelhança de tantos outros que
marcaram a República Velha. Deixou-nos, como
tantos destacaram, o "Discurso de Recife", cuja
am:\lgama de filosofia e direito, incendiado pela eloqüência, é uma peça que nos permite medir-lhe a inteligência prodigiosa e o descortino de seu saber.
Mas, acima de tudo, Heliodoro Balbi, num legado sem reservas, deixa-nos a grandeza de sua vida.
Por isso quero ouvi-lo, ainda uma vez, em suas palavras apostolares, falando aos moços de ontem, de
hoje e de sempre: entrai para a vida pública, "mas
entrai como uma voz de protesto contra os oligarcas
da República, contra os jornalistas impudentes, contra os advogados sem escrúpulos, contra os governos ladrões, contra os juízes venais. Entrai, sim,
mas entrai como legionários do direito, como sentinelas da justiça, como amigos da liberdade e do
homem. O patrimônio dos órfãos, a massa dos falidos, os bens dos ausentes, precisam de mãos puras
para guardá-Ioe, de mãos limpas para geri-los, de
mãos honestas para movê-los. Hoje que os Fabios,
os Curcius, o Cincinatos raream, desaparecerem,
morrem , é preciso criá-los, fazê-los, multiplicá-los.
E há de ser de vós que sairá o renascimento da pátria abatida, a fraternidade dos homens no esboço
amorfo da sociedade de amanhã, prólogo incolor
ainda dessa epopéia de luz, inassinalável hoje, mas
que será o estado definitivo e último da constituição
social".
Pudessem os homens públicos de hoje, ouvindo as ressonâncias da mensagem de Heliodoro Balbi, renascerem para a tarefa de construir, pedra por
pedra, a sociedade livre, justa e igualitária, em nome
da qual a República um dia foi plantada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,aa e Srs. Deputados, na divisão político-administrativa brasileira, as
cidades ocupam um papel de destaque. Costumamos dizer que as cidades são a parte mais fundamental nessa divisão, acima dos Estados e da própria Federação. Aliás, é nas cidades que vivem, e
convivem, as pessoas. Ali estão enraizadas suas
tradições familiares, históricas e sentimentais.
Um pensador do século passado, Georges Rodenbach, dizia:
As cidades têm a sua personalidade,
um espírito autônomo, um caráter quase exteriorizado que corresponde à alegria, ao
amor, à renúncia. Toda cidade é um estado
de alma e basta demorar-se nelas um pouco
para que esse estado de alma se comuni-
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que, se nos propague num fluido que se inocuia e se incorpora com a nuança do ar.
Outro pensador, contemporâneo de Rodenbach, André Suares, também se debruçou no estudo
de nossas cidades. Disse ele em um interessante
texto, em que analisava valores, como as riquezas
naturais e as obras realizadas pelo homem: "As cidades são as paisagens mais belas".
Digo tudo isso, Sr. Presidente, tendo em minha
mente a imagem de uma das mais queridas, simpáticas e acolhedoras cidades de nosso Estado: Murutinga do Sul. Sempre que possível visitamos esta
querida cidade, reunimo-nos com suas autoridades
e lideranças, auscultando as reivindicações de sua
gente.
E a cada visita, srall e Srs. Deputados, o que
observamos é uma cidade diferente. Ela está sempre em ebulição, crescendo, recebendo novas
obras, novas realizações de seu dinâmico Prefeito,
Ivan Antonio Pereira. E o mais importante: notamos
esse dinamismo, esse crescimento, a cidade mudando constantemente e sempre objetivando a sua
melhoria e a qualidade de vida de sua população.
Por tudo isso queremos, nesta oportunidade,
registrar aqui, da tribuna do Congresso Nacional,
nossos mais efusivos cumprimentos à cidade de Murutinga do Sul, pelo transcurso de mais um aniversário neste dia 10 de maio.
Com certeza, esta é uma efeméride que se reveste da mais significativa importância para a operosa população dessa cidade, cuja história é um eloqüente testemunho de bravura e do labor do povo
bandeirante; uma data a comemorar-se com muito
júbilo, num ambiente de fraternidade e amizade, de
trabalho profícuo em prol de seu desenvolvimento.
Fazemos este registro, para os Anais desta
Casa, cumprimentando a população de Murutinga
do Sul pelo transcurso de seu aniversário neste dia
10 de maio, na pessoa de suas autoridades e lideranças, de seu dinâmico Prefeito, Ivan Antonio Pereira, e de seus ilustres Vereadores Antonio Carlos
Ordine, Presidente; José Faustino Rodrigues da SiIva, Vice-Presidente; José Roberto Beccaria, Primeiro-Secretário; Osvaldo Bianchini, Segundo-Secretário; Francisco Aparecido Uceda; Gilson Pimentel;
Marcos Celestino; Onivaldo Massarenti; Regina Neife Jordão de Paiva; Tomoaki Ishye Vera Lúcia Pandin de Sá.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, os discursos na manifestação ocorrida
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hoje no plenário da Câmara dos Deputados, quando
Casa sobre a profundidade e a extensão de algumas
a sessão foi transformada em Comissão Geral para
das alterações que estão sendo feitas no sistema
discutir a situação do ensino superior público, mosprevidenciário, atingindo conquistas históricas do setram a indignação da comunidade acadêmica, dos
gurado e do trabalhador brasileiro.
Parlamentares e estudantes com a política do Go; 'Recordarno-nos de que a proposta original do
vemo voltada para as universidades públicas, partiGoverno, para ser aprovada nesta Câmara dos Deputados~ sofreu substanciais e radicais alterações,
cularmente da forma como vêm sendo tratadas as
universidades federais.
como decorrência da pressão da sociedade sobre o
Lamentavelmente, o corte de verbas nas uniParlamento, para moldá-Ia conforme as expectativas
versidades e o desprezo pelo investimento na carreido povo brasileiro, e não de acordo com as projeçõra do professor universitário - e, por conseqüência,
es e os cálculos dos frios burocratas que a elaborana pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no
ramo
País - também ocorrem com a rede pública de ensiLamentavelmente, aquele trabalho que, repetino no Estado de São Paulo, que vem sendo dasmos, frutificou da decisão harmônica da sociedade
mántelada.
brasileira com seus representantes foi abandonado
Pelo Senado Federal, que optou pelo Substitutivo do
Fez-se uma reforma administrativa e financeira, mas a finalidade não foi o investimento no proSenador Beni Veras para arremessar contra os trafessor (salário/capacitação/plano de carreira), e
balhadores brasileiros um texto, data venla, deliransim o enxugamento da folha de pagamento.
te e, em muitos aspectos, mais atroz do que aquele
apresentado originalmente pelos insensíveis tecnoIgualmente ao que se faz com as universidacratas da cúpula do Ministério da Previdência e Asdes federais brasileiras, passam-se os alunos sem
exame, e todo o mundo ,finge acreditar que eles sasiStência Social.
bem. Não há interesse real na aprendizagem do joO reflexo dessa irresponsabilidade do Governo
vem, assim como a política atual para as universidaé a alarmante avalanche de pedidos de aposentadodes barra o ingresso do País na tecnologia do terceiria ocorrida desde 1995, e que continua a ocorrer,
ro milênio.
'como corolário inexorável do terrorismo gratuito estimulado pelos atuais dirigentes, metódicos e determiDesmantelar as universidades públicas é cornO
se conformar que o Brasil está fadado a ter etema-n!i~~.em seus sinistros propósitos de extinção da
mente enormes parcelas de sua população excluída
previdência pública.
da comida e emprego, assim como aceitar que 'cami', ., A confirmar este plano antipovo brasileiro há
nharemos para viver a reboque da tecnologia de 'oudois fatos indesmentíveis:
tros páíses. Temos que atentar para o fato de 'que
;,,1. Em agosto de 1994, o Presidente Itamar
85% das pesquisas do País estão concentradas-nas
Franco, afror:1tando os cálculos mirabolantes dos tecuniversidades públicas.
'
nocratas especialistas, elevou o salário mínimo em
:inais' de 20%, ou seja, de 58 para 70 reais. Os notáPor isso esta greve, que já atinge 51 universfdades federais, é justa, ,porque luta pela soberania
:;'ers'eSpécialistas, à unanimidade, decretaram a iminente quebra do sistema. Contudo, no final daquele
do País, luta para que a universidade possa ter autonomia e condições de prestar um papel relevante
exerGício, constatou-se a existência de fabuloso supara o futuro do País e desenvolver tecnologia brasiperávit nas contas previdenciárias de 2 bilhões de
leirapara o nosso desenvolvimento.
dólares, conquanto, segundo analistas sérios e insuspeitos, o superávit tinha sido o dobro, ou seja, 4
O momento não é de se apequenar; é de'açâo
pela 'recuperação de nossas universidades.
bilhões de dólares.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - P a s s a - A partir de 1995, no entanto, coroando o omise ao
noso terrorismo' orquestrado pelos atuais dirigentes
do País, verificou-se acentuado aumento no número
GRANDE EXPEDIENTE
de pedidos de aposentadoria por trabalhadores assustados com as repetidas e insistentes ameaças de
Tem a palavra o Sr. Eurípedes Miranda.
perdas de direitos. Resultado: ao final do exercício
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
de 1997, o déficit da Previdência Social atingiu mais
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
de 3 bilhões de dólares.
S~ e Srs. Deputados, às vésperas do encerramen2. Logo após a aprovação, em votação de prito da votação da Proposta de Emenda à Constituimeiro turno, do Substitutivo do Senado à PEC n!2
ção n!2 33195, entendemos tempestivo alertar esta

v-
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33195, OS mesmos "especialistas·, arautos de pseudo-modemidade, apregoam a necessidade da Refor·
ma Previdenciária 11, usando como argumento a nacessidade de:
- desvinculação dos vencimentos dos servidores ativos dos proventos dos inativos;

- estabelecimento de teto de três salários mínimos no Regime Geral de Previdência Social;
_ contribuição previdenciária de aposentados e
pensionistas.
Sr. Presidente, srU e Srs. Deputados, a refor·
ma pre~denciária que está sendo votada é irresponsáve/, injusta e claudicante. Desdenha das conquis·
tas sociais e tem como preocupação única impedir,
através de mecanismos e exigências, que a maioria
dos trabalhadores e segurados logrem atender a vá·
rios requisitos indispensáveis para a aposentadoria.
Se os ilustres membros desta Casa consult·
arem a população que representam, constatarão o
forte repúdio popular a esse simulacro de reforma
previdenciária que tramita nesta Câmara dos Deputados.
Todavia, há como minorar o mal já feito e oferecer à sociedade um texto mais pafatável, próximo
daquele aprovado em junho de 1996, na forma do
Substitutivo Michel Temer.
Para tal, bastará sustentar alguns destaques
oferecidos ao te>ó.o aprovado pelo Senado Federal,
notadamente aos pontos mais polêmicos e que repugnam à consciência social do povo brasileiro.
Assim, vale destacar e comentar alguns aspec.
tos clamorosos da reforma previdenciária:
a) estipular idade mínima para aposentadoria
em 60 e 55 anos, respectivamente, para homens e
mulheres.
Ora, apenas o absoluto alheamento da realida·
de brasileira pode explicar, mas não justificar, as
idades mínimas propostas para obtenção da aposentadoria. Como desconhecer que a esmagadora
maioria da massa de trabalhadores, coagida pela
luta diária pela sobrevivência, ingressa no mercado
de trabalho, no mais das vezes de maneira informal,
antes de atingir a puberdade? Conforme as estaUsti·
cas oficiais, metade da população brasileira. começa
a trabalhar entre 10 e 14 anos de idade. Despreparado profissionalmente, sem formação escolar, arrastando horroroso quadro de carência nutricional, e
alquebrado por aterrador cortejo de enfermidades,
este indivíduo, aos 40 anos de idade, quando muito,
é expelido do sistema produtivo, por imprestável.
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Onde buscar o tempo faltante para completar a
idade mínima para aposentadoria? Trabalhar mais
vinte anos.•• De que forma? Quem o contratará?
Dentre todas as ignomínias desta. reforma
previdenciária, não reluto em dizer, a mais perver·
sa é a que estabelece idade mínima para aposentadoria.
b) Regime de transição com idade mínima.
Outra inovação torturante do Substitutivo do
Senado é o que cria rbylme de transição para os
que já estão inscritos no sistema em vigor, pois na
maioria dos casos não alcança os pretensos benefícios, vez que, ao lado da redução da idade míni·
ma, institui o acréscimo de 20% no caso da aposentadoria integral e 40% para aposentadoria proporcional, o que redunda, na prática, em pequena
diferença em relação ao novo sistema de idade
mínima proposto.
Ainda nesta rubrica não esquecemos que inexiste garantia expressa de isenção de contribuição
previdenciária para aposentados no substitutivo em
votação.
c) Redutor de 30%.
A malignidade da reforma aqui comentada é
maior e mais intensa em relação ao servidor público.
Atvo de desastrada reforma administrativa, cujo estrago a sociedade brasileira já começa a sentir, o
servidor público não logrou escapar da sanha dos
desastrados e despreparados reformadores do Estado. Além de atingido pelos pontos capitais da reforma previdenciária, o servidor público que contribui
com 11 % do total de sua remuneração para garantir
a aposentadoria integral é atocaiado com redutor de
3QOk sobre a parte de seus proventos que exceder o
teto do Regime Geral de Previdência Social.
d) Imposto de Renda para idosos.
Em seu tosco ideário de eugenia da raça, o
substitutivo do Senado apresenta um fecho harmônico ao extinguir a isenção do Imposto de Renda para
os que têm mais de 65 anos de idade. Ou seja, no
momento em que aumentam os dispêndios pessoais
com remédios, consultas, intemações hospitalares,
etc. Remarque-se que, ao inserir essa caridosa medida no corpo da reforma, sem dúvida o piedoso tecnocrata considerou a excelência do sistema de saúde nacional e o primoroso atendimento oferecido
aos idosos por alguns asilos... (vide o caso Santa
Genoveva, no Rio de Janeiro).
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, os tópicos que destacamos acima ainda serão objetos de
votação, na forma de destaques que, se acolhidos,
humanizarão a reforma que estamos votando.
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A crítica, por vezes ácida, que faço à PEC n2
33/95, é proveniente de minha convicção sobre
sua desnecessidade, notadamente quando confronto números da Previdência Social, indicando
que os gastos sob a rubrica aposentadoria por
tempo de serviço representam menos de um terço
de seus gastos com o universo de benefícios,
mesmo considerando as aposentadorias especiais
e aquelas concedidas a trabalhadores que, quando as obtiveram, já haviam satisfeito os requisitos
da aposentadoria por idade.
O ceme da reforma previdenciária eficaz seria
o combate sistemático à sonegação, à evasão e à
fraude, que são os grandes sorvedouros dos recursos previdenciários, já que corriqueira a estimativa
entre os estudiosos da matéria de que esses esqueletos - desde sempre guardados no armário - implicam buraco abissal de 50 bilhões de dólares nas
contas públicas e no sistema!
Sr. Presidente, srall e Srs. Parlamentares, observemos com atenção as manifestações de repulsa
da população a essa reforma previdenciária, pois
ainda há tempo de atendennos a esse clamor, na
votação das emendas e dos destaques.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Concedo a palavra ao eminente Deputado Confúcio
Moura, que disporá dos 25 minutos regimentais.
O SR. CONFÚCIO MOURA (BlocoIPMDB RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,- e
Srs. Deputados, escolhi hoje para falar sobre tema
muito debatido na Câmara dos Deputados, principalmente pela maioria dos Parlamentares do Norte e
Nordeste brasileiro, as desigualdades regionais,
mostrando o modelo amazônico.
Especificamente falando na condição de representante do Estado de Rondônia e da região
amazônica, notei que os temas preferidos foram
sempre em tomo das Áreas de Livre Comércio, da
Zona Franca de Manaus, das questões ambientais e
'do desenvolvimento como um todo harmonioso da
região Norte.
,
Srs. Parlamentares, alguns estudiosos do
tema, dentre eles o Senador Bani Vems, que desde
1992 tem estudado com grande dedicação a situação das desigualdades regionais e o Senador João
Rocha, do Tocantins, relataram em seus estudos
que as desigualdades regionais brasileiras parecem
ter uma relação histórica com os ciclos econômicos
e de ocupação.
Comparando estatísticas levantadas, observamos
que a arrecadação do ICMS no Brasil, de 1995 a 1997,

Maio de 1998

apresenta algo especial e diferente. A arrecadação

no Sudeste e no Sul cresceu, nesses anos, em mádia, aproximadamente 18'%, enquanto no Nordeste e
centro-Oeste, aproximadamente 20% e no Norte,
24%;
Esses índices vêm demonstrar que as regiões
mais pobres do Brasil se têm esforçado muito para
arrecadar mais e melhorar a capacidade de arrecadação própria. Mesmo assim, as regiões mais p0bres do Brasil detêm, no momento, apenas 24% do
montante global do ICMS arrecadado, ficando 76%
com o Sul e o Sudeste, o que demonstra o poder de
concentração dessas regiões.
Analisemos a questão da repartição dos fundos de participação. Os valores da arrecadação do
IPI e do Imposto de Renda têm crescido, porém a
distribuição de recursos do Fundo de Participação
dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios não tem sido proporcional. Aumentou a arrecadação, mas diminuiu a repartição de recursos para
as regiões mais pobres.
Vamos adiante, srall e Srs. Deputados. Analisemos também a questão das transferências voluntárias ou orçamentárias para as regiões brasileiras.
Por exemplo, se comparannos os Estados da Bahia e do Rio de Janeiro, cujas populações estão
na' faixa de 12 a 13 milhões de habitantes, veremos
que as transferências voluntárias para a Bahia,' em
1995,1996 e 1997, corresponderama 4.26% e para
o Rio de Janeiro, a 11.8%.
Examinemos a questão da renúncia fiscal, tão
combatida na Câmara dos Deputados. Dizem que o
Nordeste e o Norte são sacos sem fundo, que para
lá vão todas as renúncias fiscais e que essas regiães mamam nas tetas gordas do Govemo. Isso não é
verdadeiro.
Da arrecadação estimada em 1997, de 105 bilhões de reais, sob a incumbência e gerência da Receita Federal, 15 bilhões correspondem às renúncias
fiscais. Desses 15 bilhões, 70% foram destinados
para o Sul e Sudeste, apenas 30% para o Norte e
Nordeste. Não é verdade que a renúncia fiscal da
Zona Franca de Manaus compromete o' equilíbrio
das'finanças públicas ou desequilibra a balança comercial brasileira.
Vamos falar da dívida mobiliária brasileira. Os
Estados ricos do Brasil detêm 98% dessa dívida.
São ricos e devem muito. Noventa e três por cento
das Antecipações de Receitas Orçamentárias ....;
ARO - e das dívidas internas de títulos estaduais
são do Sul e do Sudeste e apenas 7% das regiões
pobres. Os Estados pobres esforçam-se para arre-
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cadar mais e dever menos. Como diz um velho ditado: -Quem não deve não teme.Existe, Srs. Deputados, um Muro de Berlim a
separar as regiões brasileiras, dificultando, como. se
vê pelos dados citados, um pacto federativo harmonioso.
Em quarenta anos de existência, a SUDENE
aplicou apenas 5.6 bilhões de reais, valor quase
igual ao do rombo do Banco Nacional.
Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado
Eurípedes Miranda.
O Sr. Eurípecles Miranda - Deputado Confúcio Moura, companheiro do Estado de Rondônia, inicialmente cumprimento V. ExB e confirmo as suas
palavras. Com dificuldades o Governo do Estado e a
nossa bancada têm feito de tudo para ajudar no desenvolvimento daquela região. Veja bem, Deputado
Confúcio Moura. Naquela região há uma parceria
da iniciativa privada com o Governo do Estado para
.o plantic de soja nos Municípios de Cerejeiras. Colorado do Oeste, Corumbiara e agora na sua região de
Ariquemes. Para isso serã~ aproveitadas terras do
Município de Machadinho do Oeste e utilizado o
to para exportação da soja e de outros produtos da
região. É evidente que estamos contribuindo - e desejamos asSim continuar - :com 'o desenvolvimento
da. ,~egião Ncrte, principalmente do Estado de Ron-

por-

dônia. Esse Estado ,foi criado em ·1981 e conta hoje
cor:n :I ,milhão. e ,meio de, habitántes; prova de .que
está crescendo. O que entrist~ a bancada da Região .Norte, principalmente a de Rondônia, é que a
,floll!staamazônica às vezes só serve para avalizar
o~. grandes empré,stimos·i~tlimá.cip~is,que· são 'investidos nos Estados do Rio Janeiro e de São Paulo. À~namos justo. Afinal de contas, Rio de janeiro
São Paulo merecem' financiamentos 'e~emos 'que
têm .como garantia a floresta amazônica. É néCessário ~mbém que Pensem em fazer investimentos nos
Estados do Norte: em Rondônia, nó Acre, em Roral'ma; no' Amazonas,no Pará, no Amapá. Por que MO
a: S,'ÍJdam ea. Sufrarna investiÍ'e,m maiS? Ou será
'
,
que a. floresta amazônica terá de ser preserVada
p;;t,.a garantir empréstimos internacionais' para os Es.tados.mais ÕéQs? Isso é inadmissível. Mais uma vez,
quero cumprimentar V.EX-, Deputado Confúcio Moura, pelo brilhante pronunciamento.
,
·0 SR. CONFUCIO MOURA - Deputado Eurípedes Miranda, agradeço a V. Ex' o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente, S,aa e Srs. Deputados, quando
falamos na região amazônica, vem-nos à mente
principalmente a extensão da floresta, sua complexi-

e

Quinta-feira 7 11637

dade, sua biodiversidade, seus animais e também
as populações das florestas, o povo pobre, como por
exemplo o seringueiro, os indígenas. Muitas vezes
só temos notícia do contrabando, do tráfico de entorpecentes, das fronteiras livres.
A região amazônica tem toda esta riqueza e
quase 20 milhões de habitantes. Muita gente! É
maior do que o Uruguai e o Paraguai, pouco menor
que a Argentina e maior que o Chile em termos de
população. É uma grande extensão territorial contendo em seu bojo uma população também muito
grande.
Ouço com prazer o nobre Deputado José
Maurício.
O Sr. José Maurício - Deputado Confúcio
Moura, não vai muito tempo, tivemos a alegria e o
prazer de conhecê-lo e, sempre à Mesa, observamos sua postura e dedicação no exercício do múnus
parlamentar. Não tenho outra alternativa senão elogiá-Io pela destreza e seriedade com que está expondo um tema da maior relevância para o nosso
País. Não obstante V. EX- tenha, ao lado do meu
companheiro Eurípedes Miranda, assoalhado que
recursos, muitas vezes decorrentes do comprometi'mento da nossa caudalosa - pelo menos deveria ser
caudalosa - floresta amazônica, vão para meu estado. ,Deploravelmente, estes recursos 'foram usados
'para tapar o buraco do Bane~, feitó pelo próprio Go'ieri18dor do Rio de· Janeiro, mas que terminaram
não pagando os compromissos deste Banco, Ievando'. a, Assembléia Legislativa do meu Estado a descumprir a decisão do Senado da Repúblicà. Permitiu
.empréstimo com a. transferência de$SBs recursos
ÇOplO dinheiro carimbado. Debalde a, recomenda~o
do Senado da República, esse dinheiro foi desviado
'pára)Jm tal Programa Báixada Viva, que de vivá rtâ,o
tem nada. V. EX- também tocou nas disparidadesregionais deste País. Sempre' reclamo ser necesSário
um debate mais profundo talvez porque esteja há
·niaisJempo esteja nesta Casa. Constatamos no discurso trazido à colação por V. Ex-;realmente oreclamo. de quase todos nós, Parlamentares que. te11lQ~ .r~sponsabilidade nesta Casa e prQÇ\Jramos trazer,o assunto à baila, mas que lamentavelmente a
rr,aloria govemamental evita, não sei se 'pOr'I'eçeio
.ou porque não encontra recursos de defesa para o
Governo. Às vezes, até dizem que as noss'as posições são intolerantes. É intolerante reclamar direitos inalienáveis do povo' brasileiro? É intolerante a
demora do Governo em atender a degradação da
f/oresta de Roraima e da chamada mata atlântica? É
intolerância assistir-se, através da· mídia conduzida
pelos chamados cronistas amestrados, ao atendimento dos miseráveis nordestinos brasileiros, depois
de a casa ter sido arrombada? Acaso é intolerante
reclamar, ao invés de privilegiar a 'aprovação de uma
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reforma ensejadora, de uma reforma aprovada nesta Casa de forma corrupta? Deputado Confúcio
Moura, no momento em que tanto se fala em assepsia, preferiram ensejar a reeleição a discutir antes de
mais nada a maior das prioridades do País: a reforma tributária Não tenho outra alternativa senão em até oferecendo nossa despretensiosa contribuição - demonstrar que não somos tão fanáticos ou
tão oposicionistas como se pensa. Todavia se o fôssemos seria um direito nosso. Estamos cumprindo o
nosso dever. Na verdade, a prioridade das prioridades é a reforma tributária. E quero trazer minha voz,
meu apoio, minha solidariedade ao reclamo ofertado
por V. ExA, ao passo que não posso deixar de reconhecer o espírito combativo e o permanente desejo
de V.ExB. de bem e fielmente exercer seu mandato.
O Sr. Gonzaga Mofa - Deputado Confúcio
Moura, permite-me V. Ex!! um aparte?
O SR. CONFOclO MOURA - Com prazer, nobre Deputado Gonzaga Mota.
O Sr. Gonzaga Mofa - Inicial~nte, gostaria
de cumprimentar V. ExA pelo extremamente positivo
e objetivo pronunciamento, uma vez que precisamos
trazer novamente para a agenda de debates neste
País a problemática regional. Anteontem, nobre Deputado Confúcio Moura, falei sobre a minha região,
o Nordeste, e mostrei a necessidade de ações emergenciais e estruturais de longo prazo. Hoje ouço,
com muita alegria e satisfação, seu belíssimo discurso sobre a nossa Região Norte. Diria que concordo
totalmente com as corretas palavras de V. Ex!' Vou
além e sempre digo isto, Deputado Confúcio Moura:
a Região Norte não é uma região problema, é uma
região solução. Mais uma vez, congratulo-me com
V. Ex!! pelo brilhantismo do seu pronunciamento.
O SR. CONFÚCIO MOURA - Agradeço a V.
~ o aparte.
Continuando, Sr. Presidente, gostaríamos de
abordar um referencial sobre os órgãos de desenvolvimento regional, fazendo, primeiramente, um comentário sobre o Banco de Desenvolvimento da
Amazônia - BASA.
Há poucos dias, recebi em meu gabinete expediente da Presidente do Banco avisando-me que
no ano de 1997 aquela organização de crédito deixou de aplicar na região amazônica 193 milhões de
reais. O Banco de Desenvolvimento da Amazônia,
órgão que capta e administra os recursos dos fundos constitucionais do Norte, deixou de aplicar na
nossa região 193 milhõesl Informou-me ainda que
neste ano de 1998, poderá deixar de investir no setor produtivo da região Norte brasileira 243 milhões
de reais, com as alegações as mais esfarrapadas
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possíveis, dizendo que falta na região infra-estrutura, estradas e educação. É justamente o contrário.
Exatamente por faltar infra-estrutura, a região Norte
realmente precisa de recursos para o seu desenvolvirnento.
Não podemos reclamar dos governos militares.
Estes, por incrível que pareça, por mais que tenham
recebido críticas pelo seu comportamento antidemocrático, foram os que mais investiram na Região
Norte. Os governos militares criaram, naquela época, agências como a Superintendência de Desenvolvirnento da Amazônia; a - Suframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus, criaram o PinProterra, com objetivo de desenvolver a agroindústria e a propriedade rural, os fundos constitucionais
vieram agora, em 1988, e assim vai. Quanto aos
créditos e aos programas do Governo Federal, vamos analisar o Programa Nacional de Agricultura
Familiar. Na região Norte, o Pronaf não captou nem
2% dos recursos totais desse programa. Sessenta a
70% ficaram concentrados especificamente em dois
Estados da Federação: no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina, com quase todas as aplicações do
Programa Nacional da Agricultura Familiar, mostrando a falta de critério e de experiência dos agentes financeiros. Eles não sabem trabalhar com pobres.
Os agentes financeiros brasileiros não estão
acostumados a financiar a pequena propriedade, e
os grandes financiamentos do BNDES são concentrados nos ricos, aumentando sensivelmente as diferenças da renda numa mesma região. Não vamos
melhorar a distribuição da renda aplicando em grandes projetos. Uma das maneiras de atrairmos para a
economia formal 55 milhões de brasileiros que não
têm conta em banco, 55 milhões de brasileiros que
não têm talão de cheques, 55 milhões de brasileiros
que não têm cadastro em banco é financiarmos esse
contingente. São 55 milhões de brasileiros, potenciais clientes de agentes financeiros, esquecidos Pelos bancos oficiais brasileiros, pelos bancos respon~áveis e pelas agências de desenvolvimento dos Estados mais pobres ,da Federação. Não sabem, têm
medo de aplicar recursos na pequena propriedade
rural ou na pequena empresa.
Chego a acreditar na impotência do Governo. Não
falo do Governo FHC, mas da Instituição Governo. kredito que a sociedade tem de intervir, tem de se manifestar. E vejo que isso é possível. Sábado passado, numa
cidade pobre do Estado de Rondônia, observei que uma
associação de pequenos produtores rurais construíram
com recursos próprios 35 quilômetros de energia trifásica na zona. rural. Repito, com recursos próprios, ven-
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, , dendo galinha, porco, gado, arroz, milho, vendendo
os víveres necessários para sua alimentação.
Quero destacar o papel da Igreja Católica, principalmente o da Pastoral da Criança, que, numa demonstração viva, provou a eficiência do soro caseiro, maior responsável pela diminuição, estatística e
sensivelmente, da mortalidade infantil brasileira. Portanto, pequenas e simples ações resolvem muito
mais do que hospitais cheios de parafernálias tecnológicas, eletrônicas esôfisticadas.
Encerro meu pronunciamento, agradecendo a
V. ExB pela tolerância e aos ilustres Parlamentares
que tiveram a penitência de me ouvir neste momento.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr., Confúcio
Moura, o Sr. José Maurício, 1rl Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § ~ do
artigo 18 do Regimento Intemo.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado José
Maurício. S. E~ dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ MAURfclO (PDT - RJ. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, neste final de semana, os chamados, cronistas amestrados outra coisa não fizeram
senão dar ênfase às declarações do Sr. Presidente
da República, declarações essas' extremamente danosas, aleivosás e ofensivas ao Congresso Nacional.
O Sr. Presidente da República disse - é verdade que o seu Porta-Voz depois o desmentiu - que,
para negociar as reformas com o Congresso Nacional era mister fazer uma assepsia.
'Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, esta é
uma declaração muito séria, muito grave e, sobretudo, é feita' pOr quem demonstra desrespeito, por
quem se caracteriza como um desconhecedor do
texto constitucional. E, se assim não fosse, se o Presidente da República finge desconhecer a Constituição ou busca desmerecê-Ia, esta Casa, mormente
tendo a presidi-Ia, e nesse efeito assoma à Presidência, o digno e ,valoroso Deputado Michel Temer,
não pode tolerar e aceitar acusações genéricas e
afirmações aleivosas, objetivando quebrar o princípio da interdependência entre os Poderes.
Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, quando se atenta contra o livre condicionamento de um
dos Poderes da República, aquele que atenta há de
mostrar, provar e caracterizar a ofensa por ele praticada. O Sr. Fernando Henrique Cardoso é Presiden-
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te da República, tem que ter noção do'respeito"pelo
cargo que ocupa. Mais que isso: já é tempo de o Sr.
Presidente da República olhar para o Congresso Nacional, respeitando-o éomo um Poder e não fazendo
afirmações genéricas. E nesse feito, estou desafiando o Presidente da República a d~monstrar ou a nominar os Deputados'ou'Senadores a que S. Ex,!! se
refere nessa malsinada assepsia.
Se negócios não transparentes foram feitos,
eles precisam, evidentemente, serem trazidos à opinião pública. E o Sr. Presidente, ao fazer uma declaração com a responsabilidade do cargo que ocupa e
que tem no Congresso Nacional um órgão fiscalizador, não pode tisnar esta instituição, sob pena da
prática de crime de responsabilidade. O Sr. Presidente da República, os famigerados cronistas amestrados e o Sr. Porta-Voz precisam ser chamados às
falas.
Portanto, Presidente Michel Temer e eminentes companheiros, não estou aqui disposto a aceitar
acusações genéricas, a afirmações levianas que
possam desmerecer o livre posicionamento do Congresso Nacional. Se negociata foi feita para que o
Governo obtivesse vitória em determinadas "reformas" - entre aspas -, a responsabilidade dessas
negociatas precisa ser apurada. Esses fatos precisam se tornar transparentes. Cabe à imprensa
livre do meu País trazer ao conhecimento do povo
brasileiro os nomes dos Deputados e Senadores
que se comprometeram, mercê de manifestação,
mercê de voto com atos incompatíveis ao exercício de
seu mandato.
Faço esta afirmação, Sr. Presidente, exigindo
da Presidência da República comedimento. nas suas
palavras e, sobretudo, respeito paia"com essa Casa.
E mais do que isso, cobro de S. Ex,!! e de seu PortaVoz comportamentos compatíveis com o Congresso
Nacional.
.
Nesse efeito, Sr. Presidente, rogo a V. ~ que
seja transcrito nos Anais desta Casa, paralelamente
acostado a este meu pronunciamento, artigo da lavra do jornalista Sebastião Nery, publicado no jornal
Tribuna da Imprensa, do dia de hoje, no qual se
persegue a transparência dessa assertiva, dessa
afirmação leviana, incompatível com o exercício do
mandato de Presidente da República. S. Ex,!! está a
dever à Nação brasileira a nominação dos Deputados e Senadores que precisam receber uma assepsia no momento em que negociam para atingir os
objetivos perseguidos pelo Governo.
ARTIGO A QUE SE REFEREO.ORADOR:

Sebastião Nery
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FERNANDO HENRIQUE E A
MÃE DE DOM HÉLDER
Recife - Na ditadura militar, o censor nos avisou, dentro da redação da Tribuna:
- Dom Hélder, nem a morte da mãe. o nome
dele não pode sair em notícia nenhuma.
A censura de Fernando Henrique Cardoso não
é tão rombuda. É mais disfarçada. Mas igualmente
repugnante. Não censura de corpo presente, nas redações. Censura de verbas na gaveta, pelo telefone. '
Os jornais ou dão ou descem. Ou fazem o jogo do
Governo ou a publicidade não sai. E só sai na medida da vassalagem. Para cada jornal, revista ou televisão, há a medida do apoio.
Tudo isso é minuciosamente pesado, medido,
analisado, decidido na Secretaria Nacional de C0municação, dentro do Palácio do Planalto, sob o comando do moluscoso Embaixador Sérgio Amaral e
a supervisão visguenta do Ministro Clóvis Carvalho,
Chefe da Casa Civil.
Ao menos os militares tinham mais caráter.
Censuravam e diziam, FHC censura e esconde.
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Freitas, Carlos Heitor Cony e Sebastião Nery. E Luís
Fernando Veríssimo, quando escrever sobre política
(Cony também: só pode sair quando não escrever
sobre política).
Maurílio Ferreira Lima, o novo Lourival Fontes do sertão pernambucano, que foi deputado
cassado em 1969, cuspiu vergonhosamente a ordem de FHC: instaurou a censura nos clippings, o
que não acontecia desde a metade do Governo
Ernesto Geisel e não aconteceu nos Governos
João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor e
Itamar Franco.
Quem poderia imaginar que o ex-sociólogo da
USP, que fazia charme de esquerdista e marxista
nas aulas da universidade para namorar as alunas
incautas (como conta na sua biografia a jornalista
francesa) ia tão logo transformar-se no Felinto Müller
da imprensa brasileira?
Essa foi a denúncia que fiz no Congresso Mundial de Jornalistas, aqui em Recife pedindo que eles
a encaminhassem à Associação Brasileira de Imprensa, à Federação Internacional de Jornalistas e à
Federação Nacional de Jornalistas.

A RADIOBRÁS E O NOVO DIP

O MEDO DE ARRAES

Ontem, aqui no Congresso Mundial dos Jornalistas, em minha palestra, denunciei um tipo de censura que FHC implantou e funciona com o comando
explícito verbal dele. A Radiobrás edita clippings,
sinopses de jornais e revistas. Faz um especial para
o Presidente da República. Outro para os ministros e
o primeiro escalão, secretários, diretores das estatais. Congresso, Poder Judiciário, o Governo nas
suas três pernas: Executivo, Legislativo e Judiciário.
E faz uma ainda mais ampla, para vender. É
um produto jornalístico, assinado ou comprado por
quem quiser receber. Chama-se -Mídia Impressa-.
Empresas, universidades, escolas, entidades, embaixadas, a distribuição é ampla, geral e irrestrita.
Feitos com o dinheiro do Governo (e vendida
pelo Governo, a -Mídia Impressa-), os clippings são
editados sob o comando direto do presidente da Radiobrás, que recebe ordens do Secretário Nacional
de Comunicação, do Ministro da Casa Civil e do Presidente.

O velho socialista Miguel Arraes, em um pronunciamento muito aplaudido no Congresso, fez
uma advertência aos jornalistas do mundo inteiro
(são mais de mil vindos de mais de 120 países):
- A globalização e o neoliberalismo estão levando o mundo a um novo fascismo, a um neofascismo, que brota onde antes predominavam as forças democráticas:
1) "Grandes e recentes acontecimentos deste
fim de século modificaram as relações mundiais: a
queda do Muro de Berlim, a Guerra do Golfo, a desintegração da União Soviética. Todos estes acontecimentos históricos, ao lado do avanço tecnológico e
da globalização da economia, produziram alterações
no quadro social, com o empobrecimento e a exclusão de largas camadas sociais no nosso mundo e
também nas regiões desenvolvidas, tocando os
grandes eixos da luta política-;
2} "Não é gratuita a visível perplexidade das
forças democráticas e de esquerda, históricas defensoras dos direitos sociais adquiridos nos pós-Guerra, eliminados recentemente de maneira sistemática
e inevitável. Suas formas e instrumentos de luta tornaram-se ineficazes, pela crescente influência dos
meios de comunicação, de atuação uniforme em escala global";
3tAlguns observadores importantes, no entanto, têm afirmado e os fatos confirmam, que a perple-

JORNALISTAS CENSURADOS
Até há pouco, o presidente da Radiobrás era o
ex-Deputado pernambucano, Maurílio Ferreira Lima
que afastou-se agora para ser candidato a quem
FHC, pessoalmente, deu uma lista de jornalistas cujas matérias políticas não podem sair nos clippings,
nem na "Mídia Impressa": Hélio Fernandes, Jânio de
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xidade da direita tradicional ganha proporção idêntica à atribuída às forças democráticas e de esquerda. Em importantes países a direita tem perdido espaços, à medida que expressivas parcelas da 80cial-democracia parecem atravessar o centro e conquistar posições além de seus limites habituais";
4)"Por conseqüência, a direita radicional,
ameaçada, começa a juntar-se a setores mais extremados,fortalecendo o neofaseismo, que cresce sustentando idéias que chegaram a ser poderosas no
passado. Algumas posturas anti-sociais, sobretudo,
a repressão política, podem prevalecer mais na frente, como forma de conter um descontentamento
crescente. As medidas compensatórias serão, cada
vez mais, insuficientes".
O Sr. marçal Filho, § 2 9 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ srU e
Srs. Deputados, compareçam ao plenário, pois precisamos de quorum para começar a votação.
Comunico aos Srs. Deputados que estão em
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa
que hoje vamos avançar noite adentro, com o objetivo de tentar votar todos os destaques nesta sessão,
para a liberação no dia de amanhã. Caso contrário
teremos de votar amanhã de manhã.
Solicito, portanto, aos Srs. Parlamentares que
venham ao plenário, e determino igualmente à Secretaria da Mesa que faça soar as campainhas, pois
são 16 horas, horário de início da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (MichE;l1 Temer) - Tem a
palavra o Deputado Ary Kara, pela ordem.
O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, nossa querida cidade de Potim
aniversaria no dia 19 de maio. É o sexto aniversário
desse novo município valeparaibano, que está provando que tem gente competente, dedicada e esforçada para fazer a cidade andar com suas próprias
pemas. E nesta oportunidade, ao observarmos o desenvolvimento de Potim, o entusiasmo de sua população, de suas autoridades e lideranças, ficamos felizes por termos participado do seu movimento de
emancipação político-administrativa.
Foi uma medida acertada e de justiça para com
uma comunidade que crescera e espontaneamente
já exibia status de cidade, mesmo quando ainda era
distrito de Guaratinguetá.
Os primeiros anos de Potim como cidade foram, obviamente, marcados pelas dificuldades ca-
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racterísticas de quem começa vida nova, buscando
identidade própria. Mas os esforços foram compensados, os percalços iniciais foram superados e Potim hoje encontra-se numa fase de progresso e desenvolvimento.
Nós, Sr. Presidente, que lutamos para que Potim
se tornasse Município, aproveitamos esse momento
de festa e de alegria, quando a cidade aniversaria,
para fazennos esse registro nos Anais do Congresso
. Nacional, demonstrando o' acerto no processo de
emancipação de Potim, que com garra e dedicação
vem apresentando um nível de crescimento acima da
maioria das demais localidades da região.
Após 223 anos corno distrito de Guaratinguetá,
no dia 19 de maio de 1991 realizava-se um plebiseito memorável. A população foi chamada para votar sim ou não pela emancipação. O sim saiu fragorosamente vitorioso, alcançando 2.467 votos, contra
apenas 91 votos pelo não.
No dia 30 de dezembro de 91, por meio da lei
n° 7.664 de 1991, foi sancionada a emancipação de
Potim, que se tornaria uma das mais jovens cidades
da região. Em 1° de janeiro de 1993 o novo município foi legalmente instituído.
Potim vem do tupi guarani e significa camarão.
O município recebeu esse nome por que supunhase que existisse muito camarão de água doce no ribeirão denominado Potim, que atravessa a cidade.
É com imensa alegria que temos trabalhado
por Potim, Sr. Presidente, desde o período do movimenta prá-emancipação, que mereceu todo o nosso
apoio, até o momento presente. A cidade, para minha satisfação, reconheceu nossos esforços e foi
com muita alegria, num dos mais emocionantes momentos de minha vida pública, que recebi o título de
Cidadão de Potim, o primeiro cohcedido pela sua
Câmara Municipal.
Nossa Atuação, felizmente, teve reflexos positivos para a cidade de Potim. Como a Construção da
modema ponte, que liga o Município de Potim com a
cidade de Aparecida, uma antiga reivindicação da
comunidade potinense.
Nesta oportunidade, congratulamo-nos com a
população progressista e ordeira de Potim, na pessoa de seus dinâmicos e competentes prefeito e
vice, nossos companheiros João Angelieri e José
Silvio Bueno Machado, que vêm desenvolvendo um
grande trabalho, transformando a cidade, realizando
grandes obras, demostrando sua capacidade administrativa. Indubitavelmente o prefeito João Angeliere é um dos melhores prefeitos da região do vale do
Paraíba, fazendo um excepcional trabalho, apesar
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de contar com um orçamento modesto. Congratulamo-nos também com os ilustres vereadores de Potim, que vêm trabalhando ao lado do Poder executivo municipal, ajudando no crescimento da cidade,
Srs.: José Nivaldo Mendes Lopes, Gilberto Vicente
do canno, José Anízio Medeiros, Darci Femandes
de Souza, Luís Rogério Guimarães Siqueira, Marcelo da Silva Martins, Nelito Salomão Oliveira, Renato
Domiciano de Castro, Vitor de Souza Santos.
No dia 19 de maio, nossas congratulações
para com os moradOl es, autoridades e lideranças da
nossa querida Potim, neste seu 6° aniversário.
Senhor Presidente, ainda no dia 19 de maio
uma das mais simpáticas cidades do vale do Paraíba aniversaria. Um dos mais jovens Municípios paulistas, a querida Arapeí comemora seu 6° aniversário. São apenas seis anos de vida, mas já marcados
pelo desenvolvimento e por uma história marcada de
grandes feitos e realizações.
Arapeí era então distrito de Bananal, outra admirada cidade valeparaibana, que conta com uma
história importante, notatadamente no período áureo
do café. No ent~nto o distrito crescia, desenvolvia-se
e era iminente a sua emancipação político-administrativa. Um movimento espontâneo, genérico e f?u-:
prapartidário surgiu no município, envolvendo e mo-:
tivando a população e suas lideranças. Desde o iní:cio estivemos ao lado desse movimento PQpul~r,
dando total apoio à emancipação de Arapeí.
No dia 19 de maio de 1991, Arapeí conseguiria
sua autonomia, por meio de votação em plebiscito,
com aprovação de 94% de seus moradores. Em ,V
de janeiro de 1993, o novo município foi constituído,
em um momento histórico e memorável.
, . Por isso, Sr. Presidente, é com muita alegria~
satisfação que fazemos esse registro, nos Anais· do
Congresso Nacional, cumprimentando a todos. os
moradores, lideranças e autoridades de Arapeí pelo
transcurso de seu 6° aniversário. Nossas congratulações com a população arapeiense na pessoa. de
seus dinâmicos prefeito e vice, Srs. Adolfo Henrique
de Paula Ramos e Valdomiro Balbino de Souza"e
aos seus ilustres e competentes vereadores, Srs.
Sebastião Carlos Libanio Nogueira, José Inis Neme:
tala Faria, José Wilson Ferreira, Pedro Antônio de
Castro, Benedito Nivaldo de Araújo, Carlos Antônio
dos Santos, Francisco Ademir da Conceição, Jorge
Ferreira, José Geraldo Correia, José Milton da Fon-

seca.
Arapeí, apesar de estar comemorando seis
anos de existência como cidade, remonta. sua história aos tempos coloniais, ao ano de 1776, quando da
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abertura do caminho imperial de Angra dos Reis, até
o Porto da Cachoeira e daí em diante, à Vila Vicentina, São Paulo.
Nessas paragens, os primeiros povoadores
derrubaram árvores, rasgaram terras e iniciaram
suas roças. Nesse período era conhecido como
Povoado do Capitão Mór, em homenagem a Manoel da Silva Reis, considerado o fundador de Arapeí. Em 1862, Antônio Affonso de Carvalho fez
doação de terras a santo Antônio, santo de sua
devoção, no bairro do Capitão Mor, de Alambari nome do povoado à época - para patrimônio da
capela, onde hoje encontra-se edificada a Igreja
do Santo Antônio.
Alguns anos depois, Manoel Affonso de Carvalho,repetindo o gesto de seu antecessor, fez doação
de uma outra área, desta feita para a construção de
um cemitériC? Assim, o povoado ia crescendo, aumentando a sua população.
Em junho de 1892 foi criado o Distrito de Paz
de Alambary. E em 1944 passou a Distrito de Bananal, recebendo nesse ato a denominação de Arapeí.
O movimento de emancipação foi iniciado em 1989
e foi ganhando cada vez mais forças, t\)mando-se
evidente que Arapeí estava preparada para ganhar
status de cidade.
Acompanhamos passo a passo todo ~se movimento, que contou com nossa simpatia desde o
início. A sua aprovação, em plebiscito livre e democrático, acompanhado oficialmente pela Justiça Eleitoral, contou com mais de 94% de votos pelo sim.
Em 1993, aconteceu a coroação de todo esse movimento, c9m aponstituição do município.
.Hoje, no seu sexto aniversário, com o desenvolvimento de Arapeí, fica evidenciado o acerto dessa emancipação, motivo de nossa congratulação
para com sua população, suas autoridades e lideranÇas. Parabéns, Arapeí! .
. Outro assunto, Sr. Presidente, no dia 22 de setembro de 1997 aSsistimos a S. Exll, o Sr. Presidente da República,. sancionar o novo Código Nacional
de Trânsito, que entraria em vigor exatamente 120
dias após publicação, 22 de janeiro de 1998. Um
dós artigos .desse novo Código de Trânsito estabelecia' que 'o Governo, por intennédio do CONTRAN,
Conselho Nacional de Trânsito, teria oito meses 240· dias -, para fazer as regulamentações necessárias.
Portanto, no próximo dia 22 de maio - 240 dias
- se esgota o prazo para regulamentação do Código de Trânsito. A população entendeu o propósito
dessa lei: salvar vidas nas estradas e nas ruas das
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nossas cidades, diminuindo o número de mortes e
de pessoas vítimas de acidentes que são intemadas em hospitais, aliás, com isso, diminui o número
de leitós ocupados.
Estamos preocupados, pois a última reunião do
Contran foi realizada dia 17 de fevereiro deste ano.
Passou março, passou abril, está passando maio, e
esse conselho, que é presidido por S. ExI, o Ministro
. da Justiça, não se reúne, não termina a regulamentação dos artigos do Código de Trânsito. Faltam
aproximadamente cinqüenta artigos para serem regulamentados. Todo o trabalho feito pelo Senado e
pela Câmara dos Deputados, do qual participaram
os Detran, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o DNER, os DER, juristas, poderá ser posto a perder se o Contran não regulamentar
urgentemente o restante dos artigos.
Portanto, deixo aqui apelo ao Presidente do
Contran e a S. Ex-!, o Ministro da Justiça, no sentido
de que dêem posse às câmaras temáticas já criadas, cujos membros estão no momento de tomar
posse, que poderão ajudar na complementação dessas resoluções. Assim, o Código Nacional de Trânsito poderá entrar em vigor, em sua plenitude, trazendo a nós, que usamos as ruas das cidades, as
estradas, é também aos pedestres e aos ciclistas
mais tranqüilidade.· Mesmo com essa demora do
Contran, desnecessária e irreconhecível, a população tem aceito e respeitado o Código de Trânsito.
Portanto, nobre Presidente da Casa, Deputado
Michel Temer, solicitamos a V. ExA que cobre do
Governo Federal, por intermédio do Ministro da Justiça, a rápida regulamentação dos artigos que faltam
para que o Código Nacional de Trânsito vigore em
sua integralidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. ExA a palavra.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo apela para todos os
Parlamentares da base governista no sentido de que
venham ao plenário.
Terminaremos hoje de votar a Reforma da Previdência, em primeiro turno.
O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
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O SR. HÉLIO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento à Mesa emenda constitucional que
visa a resolver um problema que já tem causado
graves impasses a esta Casa.
A referida emenda propõe que todos os projetos tenham sua tramitação iniciada na Câmara dos
Deputados. O Senado, como Casa Revisora, poderá
aprovar a medida anteriormente aprovada pela Câ·
mara, rejeitá-Ia e arquivá-Ia ou emendá-Ia.
No caso de emenda, será ela submetida à Câmara. Em não sendo aceita, ela será examinada de
forma unicameral pelo Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
recebe o projeto de V. ExO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que venham ao plenário. Logo
daremos início à votação, e para isso precisamos ter
quorum.
O SR. WILSON CIGNACHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. WILSON CIGNACHI (BlocolPMDB _
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srU e Srs. Deputados, ocupo a tribuna na
tarde de hoje para apresentar projeto de lei que estabelece normas para pagamento de cheques sem
provisão de fundos e altera, naturalmente, urna Iegislação que está em vigor.
A emissão de cheques sem fundos está se
constituindo em uma verdadeira calamidade nacional. A desmoralização dessa ordem de pagamento à
vista compromete seriamente a economia do País e
abala fortemente as relações comerciais da Nação,
uma vez que não há mais confiança das pessoas no
título de crédito que é o cheque.
Segundo levantamento feito pela Associação
Comercial de São Paulo, no primeiro trimestre deste
ano o número de cheques sem fundos emitidos no
País foi de 7,2 milhões, evidenciando aumento de
68,2% em relação a igual período do ano passado.
Observamos ainda que o total de cheques sem fundos emitidos ao longo do ano de 1996 foi de 12,3
milhões, sendo que esse número subiu para 21 miIhões no ano passado. Naturalmente esse é um assunto muito sério, que preocupa toda a sociedade.
Outro exemplo: 91 % do total de cheques emitidos no trimestre foram devolvidos por insuficiência
.de fundos. A cada emitente foram devolvidos naturalmente três cheques. O objetivo da minha proposta
é colaborar, especialmente moralizar setores tão im-
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portantes, que vivem em extrema dificuldade e dependem do próprio pagamento, ou seja, as micro,
pequenas e médias empresas, que realmente precisam de atendimento especial.
Ternos informações de que estão em tramitação
nas Comissões Técnicas desta Casa mais de dez projetos ele lei que disciplinam essa matéria. Naturalmente
todos eles com menor abrangência, se comparados à
proposta que apresento no dia de hoje.
Busquei socorro na legislação de outros países. Destaco a que está em vigor no Chile, onde o
cheque tem valor real. A insuficiência de fundos é
condenada, de acordo com o que estabelece o Código Penal, porque representa falsificação de moeda.
Além disso, entendemos que o cheque com insuficiência de fundos deve ser pago, Ievando-se em
consideração o saldo de conta corrente, e o restante
deve ser devolvido, para ser completado o pagamento.
Senhor Presidente, espero dar importante contribuição; junto às Comissões responsáveis pela
avaliação da proposta, para resolver esse grave problema da emissão indiscriminada de cheques sem
fundo. Está sendo formada atualmente no País gangue organizada que emite cheques e engana pequenos e microempresários, especialmente os artesãos.
Tal prática está comprometendo a economia nacional.
Solicito a V. ExA que determine a publicação na
íntegra nos Anais da Casa do nosso projeto de lei e
sua justificativa.
PROJETO A QUE SE REFERE O ORADOR:
PROJETO DE LEI N2 ,DE 1998
(Do Sr. Wilson Cignachi)

Altera os arts. 36 e 38 da Lei. n2
7.357, de 2 de setembro de 1985, que
Mdispõe sobre o cheque e dá outras providências M , estabelecendo normas para o
pagamento de cheque sem suficiente
provisão de fundos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 36 e 38 da Lei n2 7.357, de 2 de
setembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte
redação:
-Art. 36. No caso de ocorrência de falsificação por terceiros, extravio, furto ou roubo de cheque ou de talonário, o emitente ou
o portador legitimado podem fazer sustar o
pagamento po intermédio de comunicação
escrita ao sacado, com a respectiva comprovação da razão invocada. NR (Nova Redação)
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§
A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente. (NR)
§ 2" A comprovação de extravio, furto
ou roubo far-se-á fiO ato de entrega da comunicação escrita ao banco sacado, mediante cópia do registro policial. (NR)
§ 32 O emitente que prestar informaçães não-verdadeiras, na comunicação escrita
prevista no parágrafo anterior, será enquadrado no crime de falsidade ideológica. (NR)
Art. 38. O sacado pode exigir, ao pagar
o cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador.
§ 12 O portador não pode recusar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado
pode exigir que esse pagamento conste do
cheque e que o portador lhe dê a respectiva
quitação.
§ 2" Na apresentação de cheque sem
a devida provisão de fundos na câmara de
compensação, o banco sacado fica obrigado
a pagar parcialmente a importância contida
no valor do cheque, correspondente à totalidade do saldo existentp. na conta do emitente, ainda que este saldo não seja suficiente
para a quitação total do valor de face do
cheque. (NR)
§ 32 Ao efetuar o pagamento parcial do
cheque, o banco sacado registrará no verso
do cheque declaração, firmada por funcionário autorizado, em que conste a importância
paga a aquela não coberta pelo saldo da
conta do émitente. (NR)
§ 42 No prazo de 48 (quarenta e oito)
horas do pagamento, o banco sacado dará
ciência do fato ao portador do cheque, devendo também devolver-lhe o cheque para
que este possa cobrar do emitente a importância remanescente e não-paga. (NR)
§ 5'l O cheque devolvido ao portador
. com a devida declaração no seu verso constitui documento hábil para a propositura de
ação civil para ressarcimento do saldo rema. nescente contra o emitente do cheque.
(NR)Art. 2" O poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
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A emissão de cheques sem fundos está se
constituindo numa verdadeira calamidade nacional.
A desmoralização desta ordem de pagamento à vista compromete seriamente a economia do País e
abala fortemente as relações comerciais da Nação,
urna vez que não há mais confiança das pessoas no
título de crédito que é o cheque.
Os números a respeito, descritos a seguir, são,
por si sós, eloqüentes e impressionam pela constante evolução destas estatísticas, que deveriam sempre ser monitoradas pelo anco Central do Brasil.
Num levantamento feito pela Associação Comercial
de São Paulo (ACSP), no primeiro trimestre deste
ano, o número de cheques sem fundos emitidos no
País foi de 7,2 milhões, evidenciando um aumento
de 68,2% em relação a igual período do ano passado. ObselVamos ainda que, em 1996, o total de cheques sem fundos emitidos ao longo do ano foi de
12,3 milhões, sendo que este número subiu para 21
milhões no ano passado.
"
Em março deste ano, 86%. dos cheques sem
fundos foram emitidos por pessoas físicas. De acordo com o estudo apresentado pela ACSP, foram
emitidos 8,8 cheques por pessoa, enquanto em março de 1997 esta méqia correspondia a 6,6 cheques
por pessoa. No trimestre, dos emitentes de cheques
sem fundos, 91 % apresentaram mais de três documentos sem Ç9~rtura.. .Pode-se de alguma forma
deduzir que o expressivo aumento nos índices de
emissão de cheques sem fu'odos' reflete o desemprego ou o desequilíbrio no planej~mento das contas
a pagar, mas também englobam casos de roubos,
extravios e, o mais. preocupante, alguns maus consumidores que agem com má-fé, ,quando, ao efetuarem suas compras, já estão predispostos a sustar
posteriormente os cheques' junto. q.os bancos sacados.
Desta forma, explica-se porque a principal
preocupação dos. comerciantes vem sendo a sustação dos cheques, que cresceu 35;6% no primeiro trimestre do ano em relação .ao mesmo ,período do
ano passado. De janeiro a março, foram sustados
1.282.548 cheques. A realidade é que. mês a mês
aumenta a emissão de cheques sem fundos.
É importante' frisar que, segundo mostram os
. dados do próprio estudo apre~entado pela ACSP,
esta emissão fraudulenta, praticada por pessoas físicas, não é esporática, quando, às vezes, diz respeito àquele cidadão que eventuaimente - por fatos
justificados e compreensíveis - fica provisoriamente
sem recursos na sua conta bancária, sem condições
legais de honrar o cheque emitido. Diferentemente
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desta hipótese, na maioria dos casos, está presente
a figura do "emissor contumazNde cheques sem fundos, conforme dados já citados anteriormente.
A este fator alia-se o grande número de cheques devolvidos por contra-ordem do emitente, que
alega os mais simplistas argumentos para tal, contrariando a legislação atual que permite isto somente
diante de Nrelevante fato jurídico". A pessoa compra
bens ou selViços, para com um ou mais cheques, e
antes da cobrança deste(s), ocorrer a sustação por
razões de exclusivo domínio do emitente e com inevitável prejuízo para o beneficiário do cheque. A situação dos comerciantes atualmente é muito constrangedora, porque mesmo tornando todas as precauções necessárias sobre a idoneidade comercial e
financeira do emitente do cheque, é quase certo que
não ficarão livres de um eventual prejuízo decorrente da sustação ou contra-ordem infundada.

É este estado de coisas que precisa ser coibi· do. Assim, a minha proposta é no sentido de dificultar a sustação de cheques e fazer com que seja
· pago parcialmente o cheque, ainda que o valor existente na conta do emitente não seja idêntico ao valor
de face do cheque, a exemplo do que já ocorre em
. outros países.
Desta forma, creio que estaremos prestando
, ,urna grande contribuição para que o cheque - como
importante título de crédito e forma de pagamento
tão tradicional - resgate a sua credibilidade, preenchendo realmente a sua finalidade de agilizar os negócios e pagamentos no âmbito de uma economia
moderna e dinâmica.
Finalmente, é importante ressaltar que esta· mos em plena era de globalização dos mercados,
quando os negócios e as empresas não podem
'comportar aumento em seus custos provocados pela
. iriadimplência representada por cheques não pagos,
uma vez que a existência de uma estrutura administrativa para verificação de cheques devolvidos já
está sendo repensada, propiciando espaço para as
tercerizações exercidas por escritórios especializadO$ .em cobrança judicial. .Neste sentido temos de
acompanhar países mais desenvolvidos que têm
normas punitivas rigorosas para quem faz uso indevido de cheques.
Em face do exposto, conto com o apoio dos
ilustres Panamentares para esta proposição.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Depu.tado Wilson Cignachi.
O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,aa
e Srs. Deputados, em discurso proferido ontem lamentei a lentidão do Governo em tomar medidas de
combate à seca do Nordeste e aos problemas dela
decorrentes. Entretanto, lamento também a fonna
demagógica com que muitos se utilizam da desgraça humana.
Surpreendeu-me a atitude do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que
está fazendo discursos num momento tão difícil
como este, quando deveria estar levando solidariedade e alimentos para o povo nordestino. Creio que
este não é o momento do palanque, a oportunidade
virá.
Além disso, o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra está incitando os saques. Reconhecemos o estado de necessidade previsto no Código Penal, que torna perfeitamente compreensível o
saque praticado por uma pessoa que tem fome e
está na miséria. Entretanto, não é justificável estimular esse expediente. A imprensa divulga que algumas pessoas se aproveitam da situação em vários
pontos do País e praticam verdadeiros roubos.
Senhor Presidente, infonno que estou dando
entrada nesta Casa ao seguinte requerimento:
Requeiro o envio de indicação ao Ministro-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sugerindo alterações em gratificações
concedidas aos chefes de cartórios de zonas eleitorais no interior dos Estados.
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex' seja encaminhada
ao Tribunal Superior' Eleitoral a indicação
anexa, sugerindo sejam tomadas providências no sentido de equiparar a gratificação
recebida pelos chefes de cartórios de zonas
eleitorais no interior dos Estados àquela percebida pelos ocupantes de cargos idênticos
nas capitais.
Apesar de o número de eleitores do interior ser
menor do que o da capital, o mesmo trabalho é feito
tanto num caso quanto no outro. Que a justiça seja
feita, e a gratificação percebida pelos chefes de cartórios de zonas eleitorais no interior dos Estados
seja equiparada à dos que trabalham na capital.
Senhor Presidente, em meu discurso faço referência aos problemas da saúde. A iminência da
ocorrência de uma epidemia de dengue no País

Maio de 1998

acentua a necessidade do estabelecimento de um
percentual obrigatório nos Orçamentos da União,
dos Governos Estaduais e dos Municípios, para ser
gasto com a saúde pública pelo Governo Federal,
pelos Governadores e pelos Prefeitos.
A vinculação das verbas orçamentárias com a
saúde, tal corno já ocorre com a educação, é a salvaguarda necessária para que o Minist.jrio da saúde
não fique atrelado à liberação de recursos por parte
do Tesouro Nacional ou do Ministério da Fazenda,
para desenvolver suas ações. Esse atrelamento já
possibilitou a -fritura- de muitos Ministros que, não
obstante a boa intenção, viram-se impossibilitados
de terem atuação mais efetiva por falta de recursos.
Os primeiros casos registrados na cidade de
Dourados, em meu Estado, Mato Grosso do Sul, estão preocupando a população e as autoridades ligadas à saúde, tal como ocorre nos demais Estados
da Federação. Existem três primeiros casos confirmados de dengue no Município, e há os 46 casos
sob suspeita de contaminação pelo Aedes aegypti
que. estão sendo analisados pela Fundação Nacional
de Saúde do Mato Grosso do Sul.
Parte dessa preocupação decorre da consciência de que o Brasil ainda não possui recursos materiais e humanos para fazer frente a situações dessa
proporção. O ressurgimento de endemias e epidemias que já considerávamos controladas em nosso
País escancara o fato de que falta muito ainda para
que estas doenças não se constituam ameaça à p0pulação.
Conclamo os colegas Parlamentares a aprovarem, com urgência, projeto em tramitação na Câmara que estabelece percentual orçamentário obrigatório a ser gasto pela União, pelos estados e pelos
municípios, em serviços e programas na área da
saúde. Precisamos dar esse instrumento de ação à
saúde pública do País, que, apesar da CPMF e outros mecanismos de alocação de recursos, ainda se
encontra altamente impotente para fazer frente a essas situações.
A posse do economista e Senador José serra
no Ministério da saúde traz boas perspectivas para
o setor. O Ministro José Serra possui sensibilidade
social e bom trânsito na área econômica, além de fazer parte do círculo de amizades pessoais do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Precisamos criar
os mecanismos para que esses pré-requisitos se
transformem em ações concretas. Alerto, mais urna
vez, para a necessidade da aprovação do percentual
orçamentário obrigatório para ser gasto em saúde,
vinculado à receita.
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Era O que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Aécio Neves, pela a ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, quero conelamar os companheiros
do PSDB que estão em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa a acorrerem ao plenário,
porque estamos prestes a iniciar a Ordem do Dia.
Hoje haverá inúmeras votações da maior relevância
para o País, e precisamos começá-Ias o mais rápido
possível.
Solicito aos Parlamentares do PSDB que venham imediatamente ao plenário, a fim de darmos
início à votação de matéria constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Atendam ao apelo
do nobre Lfder do PSDB, Deputado Aécio Neves.
Hoje haverá várias votações.
O SR JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo encaminhar à Mesa requerimento em que solicito informações ao Ministério das Comunicações sobre a Rádio Planalto Estéreo Som Ltda. e a Rádio
Gama ltda., cuja concessão previa a operação na
cidade de Diadema, São Paulo. Quero saber por
que as duas rádios foram deslocadas para outras cidades.
O SR. ROBERTO VALADÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.
O SR. ROBERTO VALADÃO (BlocoIPMDBES. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, sríla e Srs. Deputados, desejo registrar nos Anais desta Casa o falecimento do Dr. Sérgio Ceotto e do Prof. Paulo Estelita Herkenhoff, em
meu estado.
O Dr. Sérgio Ceotto, médico formado pela antiga Escola Nacional de Medicina do Rio de Janeiro,
tinha 55 anos de idade e deixou viúva, a SrB Eleonora Pelegrinni Castelo Branco Ceotto, e dois filhos,
Bruno e Luciano.
Dirigente partidário, foi Presidente Regional do
PMDB, tendo exercido os cargos administrativos de
Secretário Estadual de Transportes e Obras no Govemo Gerson Camata, Secretário-Chefe da Casa Ci-
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vil e novamente Secretário de Transportes e Obras
no Governo Max Mauro, no mandato seguinte.
Senhor Presidente, tanto na espinhosa função
política quanto no exercício dos cargos administrativos, o Dr. Sérgio Ceotto mostrou determinação e
inarredável defesa do princípio da honestidade. Inteligente e culto, serviu ao seu partido e a seus companheiros com precisas e surpreendentes análises
políticas.
O Prof. Paulo Estelita Herkenhoff foi advogado
e professor. Deixou viúva a SrB Mery Geaquinto Estelita Herkenhoff. O casal teve os seguintes filhos:
Paulo, Maria Aurora, Maria Inês, Antônio José, Luiz
Guilherme - este já falecido - Magda, Tarciso, Augusto Emílio e Letícia.
Emérito professor, lecionou para os cursos médios nos estabelecimentos de ensino da própria famflia em Cachoeiro de Itapemirim e para o curso de
Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito
da mesma cidade.
Estudioso da História do Espírito Santo e da cidade na qual residiu e trabalhou por toda a sua vida,
deixou uma obra importante, traduzida em crônicas,
artigos e livros, todos eles úteis ao entendimento da
formação social do Espírito Santo e particularmente
da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Foi fundador e membro de importantes instituições cachoeirenses, dentre as quais a Academia
Cachoeirense de Letras.
Senhor Presidente, era este o registro que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
secunda os votos de pesar de V. Ex! em face do falecimento do nosso companheiro- do Espírito Santo
Sérgio Ceotto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário, pois
estamos no aguardo de todos para darmos início à
votação.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sríla e Srs. Deputados, quero fazer um apelo aos
companheiros do. PFL. No painel consta a presença
de 228 Deputados, e ternos uma pauta extensa para
votar. É fundamental que iniciemos a votação logo.
A base de sustentação do Governo tem de se mobilizar. É importante darmos uma resposta à sociedade brasileira.
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Portanto, faço um apelo a todos os Deputados
da base do Governo para que venham imediatamente ao plenário para darmos início às votações.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, tenho em mãos uma matéria especial do jornal A Tribuna, de Santos, escrita pelos
jornalistas Jorge Vasconcellos e José Augusto
Gayoso, que cobrem o Congresso Nacional. Essa
matéria é típica para ser publicada em todos os
grandes jomais deste País. Seu título é ·PF investiga assessor especial de José Serra. Inquérito contra
Geraldo Biasoto Jr. corre na Superintendência do órgão em São Paulo, por envolvimento no escândalo·.
Diz a matéria:

o Ministro da Saúde, José Serra,

que
entre as missões recebidas do Presidente
Fernando Henrique Cardoso está a moralizar um setor que coleciona vários casos de
corrupção, tem como um de seus mais próximos assessores o ex-secretário de Finanças de Campinas, Geraldo Biasoto Júnior,
que está sendo investigado pela Polícia Federal por envolvimento no escândalo dos
precatórios. O inquérito corre na Superintendência da PF de São Paulo, por determinação do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, que ordenou investigação
policial também sobre outras 16 pessoas e
instituições financeiras citadas no relatório
da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
dos Precatórios do Senado. A PF se negou
a dar qualquer detalhe sobre a situação de
Biasoto no inquérito.
Amigo particular do ministro, Geraldo
Biasoto é apontado no relatório da CPI
como responsável por fraude no pedido de
emissão de títulos da prefeitura, encaminhado ao Senado e ao Banco Central, e por
desvio de R$74 milhões 972 mil 950 em
1996. O dinheiro, obtido da venda dos títulos, deveria ter sido usado no pagamento de
precatórios - dívidas de ações judiciais mas foi parar nos cofres de empreiteiras e
de outros prestadores de serviço da Prefeitura de Campinas. Serra conhece bem as
atividades de seu atual auxiliar, já que como
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senador era um dos sub-relatores da CPI
dos precatórios.
No cargo de assessor especial de José
Serra, Geraldo Biasoto cuida justamente da
programação financeira do Ministério da
Saúde, despachando na ante-sala do ministro, que fica no quinto andar do prédio. Ele
assessora José Serra nas negociações com
o Palácio do Planalto, visando a um financiamento permanente para a saúde, em
substituição à Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), o chamado imposto do cheque, que garantirá este
ano um reforço de R$7 bilhões para o setor.
Quadrilha - A forma como Biasoto é
citado no relatório da CPI, no entanto, está
longe do perfil desejado para um integrante
do gabinete de um ministro que promete
moralizar o setor de Saúde.
Senhor Presidente, de acordo com o relatório e
conforme o próprio Senador Roberto Requião, Relator da CPI e que é do PMDB, este cidadão, Geraldo
Biasoto, hoje assessor especial do Ministro José
Serra, fazia parte de uma quadrilha, e o ProcuradorGeral da República pede, no seu ofício, encaminhado à Polícia Federal, a abertura de investigação, dizendo que este cidadão cometeu crime contra a ordem tributária.
Portanto, creio que o Ministro José Serra está
muito mal colocado na sua posição de moralizador
do Ministério da Saúde a partir do momento em que
nomeia um assessor especial da qualidade do Sr.
Geraldo Biasoto Júnior.
Seria importante que o Ministro afastasse este
cidadão pelo menos enquanto durar a investigação
que está sendo feita pela Polícia Federal, mediante
uma determinação da Procuradoria-Geral da República.
Aqui fica o apelo, Sr. Presidente. Creio que
esta Casa deveria posicionar-se com relação ao fato
de o Ministro nomear um falsário para assessor especial e para cuidar exatamente da part~ financeira
do Ministério da Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, queiram acorrer ao plenário. Precisamos
de quorum para que possamos dar início à Ordem
do Dia.
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex- a palavra.
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o SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB RS. Pela oraem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, no início desta tarde
participei do 111 Encontro Nacional de Dirigentes Lojistas, que está sendo realizado no Parlamundi. Fui
convidado pelo Presidente da Confederação Nacional do Clube dos Dirigentes Lojistas, Carlos José
Estirpe, a participar desse evento que reúne mais de
seiscentos lojistas.
Há mais de trinta dias, na Comissão de Finanças e Tributação, estamos discutindo projetos de lei
que procuram moralizar o uso do cheque, evitando o
aumento considerável da emissão de cheques sem
fundos. Essa questão, entre tantas outras, afeta nossos comerciantes. Tenho a meu lado o Deputado
Wagner Rossi, autor de um dos projetos que tramita
na Comissão, que sabe da necessidade de legislação a respeito da matéria.
Hoje não existe apenas o cheque sem fundos,
mas também o cheque sustado. E a sustação do
cheque é contra a lei. As pessoas compram determinado produto no comércio e, antes de o cheque ser
compensado, susta-o por telefone, e os bancos aceitam. Isso está criando um terrível prejuízo ao comércio varejista.
Estamos reunindo todos esses projetos que
tramitam na'Casa e conversando com os Srs. Relatores. Participei de reunião com os representantes
das federações de lojistas na última semana e agora
deste encontro que reúne, repito, mais de 600 comerciantes de todo o Brasil.
A Comissão de Finanças e Tributação realizará, no próximo dia 21, audiência pública com a participação de representantes de todas as entidades ligadas ao comércio do Brasil para receber sugestões visando ao aperfeiçoamento da legislação do
cheque e dar mais responsabilidade ao sistema financeiro, evitando, assim, a continuidade do prejuízo que o comércio está sofrendo com o aumento de
cheques sustados e sem fundos.
Então, vamos reunir todos os projetos e elaborar substitutivo que possa representar um avanço na
legislação do cheque. Fiz essa comunicação nesse
encontro de lideranças lojistas do Brasil e estou convocando todos a participar de audiência pública no
próximo dia 21 de maio, às 14 horas, na Câmara
Federal, ocasião em que teremos a presença de lideranças de todo o Brasil.
Por sua vez, Sr. Presidente, a Comissão de Finanças e Tributação realizará, no dia 4 de junho, outra audiência pública com assunto tão importante
corno esse do cheque, ou seja, a questão do Sim-
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pies, tentando trazer para o sistema setores"hoje impossibilitados de acesso a essa modalidade que procurou favorecer a pequena e a microempresa. Estamos tentando fazer com que a legislação traga para
o sistema, por exemplo, os escritórios de contabilidade, os agentes de viagem, as franquias de Correios, os vendedores autônomos e autônomos que
hoje têm empresas e não têm acesso ao Simples.
Estamos, portanto, procurando discutir os projetos que tramitam nesta Casa para elaborar substitutivo a fim de ampliar o número de setores com
acesso ao Simples.
Também desejo, Sr. Presidente, registrar que,
no dia de hoje, a Comissão de Finanças e Tributação ouviu os três candidatos a Ministro do Tribunal
de Contas da União: Deputados Adylson Motta,
Gonzaga Mota e Fernando Lyra. Os três foram ouvidos, e a Comissão de Finanças e Tributação aprovou parecer do Deputado Augusto Viveiros favorável
ao nome dos três. No plenário deveremos escolher
um dos três, hoje aceitos pela Comissão de Finanças e Tributação. Nos próximos dias, V. Ex!! deverá
marcar a votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, nos últimos meses, tive oportunidade de acompanhar de pe;1o duas
realizações do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo (Sesc) que muito me impressionaram. Sinto-me no dever de comunicar o fato a esta
Casa pelo caráter de exemplo a ser seguido em todo
o País.
A primeira foi a inauguração de mais uma unidade do Sesc na capital paulista, o Centro Cultural e
Desportivo de Vila Mariana. Não tenha dúvidas de
que o Sesc realizou ali uma obra digna de Primeiro
Mundo, como raramente se vê no Brasil. Com uma
arquitetura arrojada e funcional, o novo centro do
Sesc constitui um grande complexo de instalações e
serviços voltados à cultura e ao lazer do trabalhador,
com área construída de 23 mil metros quadrados, divididos em dois blocos verticais de nove andares
cada um, dotados da mais avançada tecnologia e de
recursos humanos da mais Rita especialização.
Ali, os trabalhadores do comércio e a coletividade de São Paulo têm à sua disposição um teatro
de setecentos lugares, várias oficinas de música, auditórios, salas e estúdios para aprendizagem, en-
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saios e gravação, com o que há de mais modemo
nessa área, além de recursos de multimídia, vídeo e
Internet. Dispõe também de dois ginásios de esporte, piscina aquecida, salas de ginástica e dança, gabinetes odontológicos, serviços de alimentação e
inúmeros outros espaços para exposições, espetáculos e convivência.
Não me recordo, nos últimos tempos, de haver encontrado nada parecido, tanto do ponto de
vista de um projeto tão bem concebido, quanto do
ponto de vista da qualidade das instalações e de
sua programação. Aliás, fui procurado por uma senhora de terceira idade que não tinha conseguido
inscrever-se num desses cursos. Meu pedido foi
atendido, e por isso foi grande a satisfação daquela senhora.
A segunda oportunidade, Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, deu-se há poucos dias com a abertura da exposição ·0 Brasil Encantado de Monteiro
Lobato·, no Sesc Pompéia, em São Paulo. É muito
gratificante ver que ainda há pessoas e instituições
interessadas na preservação das mais autênticas
manifestações da cultura brasileira.
O projeto, realizado em parceria com a Fundação Banco do Brasil e a empresa Odebrecht, constitui um resgate brilhante e comovente da vida e da
obra do criador do imortal Jeca Tatu; uma iniciativa
que está atraindo milhares de pessoas, revelando
para as novas gerações não só a trajetória luminosa
do grande mestre da literatura infantil e juvenil, mas
também a vida e a obra do escritor polêmico, do crítico severo e implacável dos costumes brasileiros e
grande defensor da nossa nacionalidade.
Estive presente a este lançamento no Sesc
Pompéia, como também à inauguração do Sesc
Vila Marian@. Como disse, sinto-me na obrigação
de fazer este relato pelo seu caráter de exemplo e
pelo que suscita em termos de reflexão sobre o
papel que entidades como o Sesc vêm desempenhando no desenvolvimento social e cultural de
nosso País. Contrariamente ao imobilismo e à inoperância de muitos órgãos do serviço público, o
Sesc de São Paulo vem dando mostras continuadas
de um enorme vigor.
Nesses últimos 15 anos, por exemplo, a entidade mais que dobrou sua área construída no Estado,
não só abrindo novos campos de trabalho e gerando
novos empregos, como ampliando-se substancialmente, Sr. Presidente, aos trabalhadores do comércio e à coletividade em geral.
Seus programas, de inegável mérito na área
social e cultural, estão todos voltados à melhoria da
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qualidade de vida e à valorização da cidadania, porque sabemos que esta não se funda apenas no conjunto de direitos fonnais que a lei garante a cada
brasileiro, mas também no seu desfrute efetivo, a
cada dia. Isso é o que o Sesc de São Paulo proporciona aos comerciários e à coletividade, sem qualquer sombra de dúvida.
Seus números são impressionantes. São nada
menos que 500 mil trabalhadores matriculados a
cada ano, em suas várias unidades, gerando mais
de 30 milhões de atendimentos anuais nos diferentes serviços e atividades. Para isso, dispõe de 24
centros culturais e desportivos, centros campestres,
colônia de férias, dos quais treze na Capital e onze
nas cidades mais importantes no interior do Estado,
como Campinas, São Cartos, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba, Taubaté, Bauru, Catanduva, Santos e Bertioga.
Dentro em breve, também santo André e Araraquara estarão contando com os serviços do Sesc, bem
como com suas obras bastante avançadas, além de
outros bairros da capital, corno santo Amaro, Pinheiros e Santana, cujos projetos estão em desenvolvimento. Isto é, inclusive, o grande complexo do Sesc
campestre de Santo Amaro, o Sesc de Itaquera, que
nenhum grande clube nem qualquer entidade pública possui.
Mais importante que a quantidade, no entanto,
é a qualidade de serviços que coloca à disposição
da população de São Paulo, corno raramente se vê
nos países mais desenvolvidos. Aqui eu gostaria de
enfatizar um trabalho do Sesc pelo qual tenho o
maior carinho, o Programa da Terceira Idade, com o
qual me identifico e para o qual direciono todo o meu
trabalho parlamentar.
Nem todos sabem que foi o Sesc de São Paulo
que iniciou, há cerca de 30 anos, a ação pioneira
voltada à pessoa idosa. Quando ninguém ainda sequer vislumbrava qualquer medida nesse sentido, foi
o Sesc a primeira instituição que despertou para a
situação de marginalidade social em que se encontrava o idoso no Brasil, condenado não apenas a
uma aposentadoria indigna, mas também a urna
vida de solidão e sofrimento.
Hoje são inúmeras as instituições e órgãos que
se voltam para a terceira idade, mas esse trabalho
pioneiro surgiu no Sesc, em São Paulo. Foi por meio
dele que a pessoa idosa ganhou dignidade, passou
a integrar-se social e culturalmente, a participar da
sociedade de modo mais ativo e gratificante.
Mas tudo isSo não ocorre por obra do acaso. Antes, é fruto do trabalho árduo e consciencioso de seus
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dirigentes, tendo à frente o empresário Abram Szajman, Presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e do Conselho Regional do Sesc
de São Paulo. Seu trabalho exempliflCa o quanto
pode fazer o empresariado modemo e responsável,
efetivamente comprometido com o bem-estar social
e com o desenvoMmento social e cultural de nosso
Paí$. São ~rabalhos como esses, do Sesc de São
Paulo, que ajudam a melhorar a imagem do Brasil.
Não tenho relacionamento de amizade com o Sr.
Abram Szajman, mas sou obrigado a reconhecer que
o trabalho executado pelo Sesc e pelo Senac em São

truído, e o sistema assistencial do Govemo, quase
que totalmente inoperante.
Vejo reassumirem as manchetes dos jornais
frases do tipo: -Che"ga de assistencialismo!-, -Chega de indústria da seca!-, ou coisa semelhante.
Gostaria de ver os editores que subscrevem essas
matérias ou as forças que induzem a produção
das mesmas passearem nos municípios do agreste, do sertão do meu estado, para verem dezenas
de milhares de pessoas sem alimentos, sem perspectivas e sem as mínimas condições de sobrevivência.

Paulo é extremamente importante. Faço esta rnanifestação em razão de algumas agressões gratuitas que
têm sido feitas à pessoa do Presidente do Sesc, do

. Foi nomeado um novo Superintendente da Sudene, o alagoano Sérgio Moreira, técnico com urna
gestão de grande êxito na Companhia Hidroelétrica
do São Francisco e na Secretaria-Geral do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Tem S. S. um desafio, o de vencer o ceticismo de todos as matizes; o ceticismo daqueles
que no Sul não conseguem entender com clareza e
amplidão o drama dos nordestinos; o ceticismo também daqueles que esperam em vão há décadas, talvez há séculos, uma providência efetiva do Govemo,
seja lá de que govemo for, para mitigar o sofrimento
de nossa gente.
Ontem, dediquei-me a ler a -Fala do Trono de
D. Pedro
de maio de 1886, há 102 anos. A fala
do então Imperador do Brasil poder-se-ia confundir
em gênero, número e grau com a do Presidente Fernando Henrique Cardoso. São os mesmos acenos, o
mesmo inconformismo, a mesma mensagem, mas,
lamentavelmente, a mesma ausência de medidas
eficazes e abrangentes que possam mitigar ou resolver o problema dos nordestinos com fome.
Falo pelo povo de Alagoas, castigado pela
maior estiagem desde 1943, segundo dados oficiais
de precipitação pluviométrica colhidos na região. Espero que a boa vontade do Presidente Femando
Henrique Cardoso se materialize em ajuda pronta,
efetiva e abundante; espero que não fiquemos apenas na discussão retórica do saque ou no repelir
procedente dos abusos cometidos por lideranças
desse movimento que se intitula dos sem-terra. O
que queremos, na realidade, é comida aos sem-eomida, água aos sem-água e, sobretudo, govemo à
imensa multidão dos sem-govemo que existe em
Alagoas e nos demais estados do Nordeste.
Como Deputado do PSDB, Vice-Líder desse
partido, correligionário do Presidente da República,
tenho a obrigação de cobrar, de exigir uma atenção
efetiva do Govemo para com esse problema que
não comporta mais tipo algum de consideração so-

Senac e da Federação do Comércio do Estado de São
Paulo. Temos acompanhado o seu trabalho e colocarno-nos à dis:JOSição até para apresentar dados para o
devido esclarecimento dessa situação.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Tamer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PSOB - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,.-s e Srs. Deputados, volto do meu estado profundamente estarrecido com o agravamento da seca
que aflige não apenas Alagoas, mas toda a região
nordestina.
Acompanho perplexo as declarações entrecortadas na mídia que nada têm a ver com a realidade
do povo sofrido da região sertaneja. A Rede Globo,
determinado dia, ofereceu-nos a cena dantesca de
pessoas se alimentando de cactos e outras coisas
absolutamente impensáveis para o consumo humano. No dia seguinte, no mesmo horário nobre, uma
família deleitava-se com alguns alimentos, distribuindo o excedente a seus vizinhos, em um gesto de caridade tão eloqüente quanto duvidoso para o grande
público, uma vez que induzia o telespectador, mormente os de outras regiões, a pensar que o problema havia sido resolvido.
Os sucessivos saques estimulados por lideranças políticas absolutamente irresponsáveis confundem o drama de seres humanos abandonados com
propostas políticas, ou politiqueiras, de eficácia duvi- .
dosa.
.
No meu estado, Sr. Presidente, as pessoas se
deixam ficar pelos campos, com o olhar perdido, fitando um infinito que não conseguimos divisar,
aguardando a chegada das chuvas desde agosto de
1997. O sistema produtivo está completamente des-

na,
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ciológica, tipo algum de procrastinação, seja a que
título for, mas providências imediatas do Governo, o
qual integro nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Já são quase 17
horas, e faltam dezoito Deputados para que o quorum seja atingido e possamos iniciar a Ordem do
Dia.
O SR. WAGNER ROSSI -

Sr. Presidente,

peço a ~alavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Uderança do PMDB solicita aos seus Parlamentares a presença imediata no plenário, a fim de
que se iniciem as votações.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Deputados, na tarde de hoje - há um esforço
por parte de V. E~ para isso - poderão ser votados
os destaques para votação em separado apresentados pela bancada de oposição ao projeto de refonna
da Previdência.
Senhor Presidente, por que somos contra esta
refonna? A quem efetivamente ela vai atingir? Quais
são os seus objetivos? Ontem à noite, na votação
das medidas provisórias, .em particular da Medida
Provisória n!l 1.608, o bloco de oposição, que contou
com a brilhante intervenção do Deputado Miro Teixeira, conseguiu provar que no texto há absurdos.
Em realidade, legaliza-se -:> crime, permite-se que o
depositário infiel e as pessoas, na prática, soneguem à Previdência. Os sonegadores da Previdência terão até mesmo direito à anistia.
O Govemo diz, a todo momento, que precisa
da refonna da Previdência para resolver o problema
do déficit público. Mas, neste particular, o próprio
INSS apurou que chega a 2 bilhões a dívida dos sonegadores da Previdência, só em 1995. Agora, com
a proposta de reforma da Previdência, o Govemo
busca resolver o problema do déficit sem combater a
sonegação e sem acabar com esse tipo de malandragem. Efetivamente, o Governo busca isso punindo os trabalhadores rurais e os inativos. Portanto,
quem já contribuiu a vida inteira contribuirá mais
uma vez no período de sua aposentadoria. Também
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busca o Governo resolver o problema com o limite
de idade.
Vários Deputados desta Casa, principalmente
os que tanto reclamaram da seca, sabem corno é
dura e difícil a vida do homem do campo. Portanto, a
aposentadoria com o limite de idade proposta inviabiliza a obtenção do benefício por parte desses trabalhadores.
A refonna apena ainda os servidores públicos,
porque sobre estes reside toda a pressão. Acreditase que estaria aí todo o problema. Chegam a dizer
que os servidores públicos têm privilégios, porque
sua aposentadoria mantém os direitos da ativa. Isso
deveria ser uma regra para todos os trabalhadores.
Buscam a introdução de um redutor, para massificar uma posição, para ampliar o conceito de que,
mais uma vez, têm de atacar os servidores públicos,
procurando, com isso, eleger os prováveis responsáveis pelo déficit do Governo. E é exatamente nas
costas do servidor público, já arrochado do ponto de
vista salarial, que o Governo busca atacar, eliminar
benefícios e, na prática, não fazer uma reforma na
Previdência, mas uma refonna em que as pessoas
não alcancem benefício algum.
Portanto, conclamamos os Parlamentares
para, nesta tarde, votarem os DVS, apoiarem as propostas apresentadas pela Oposição com o intuito de
corrigir o rumo dessa reforma, eliminar os limites
que dizem respeito à idade e aprovar uma reforma
na Previdência que, além de combater a sonegação,
atenda aos anseios do povo brasileiro.
O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. JOÃO .MENDES (PPB - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,a&.
e Srs. Deputados, o que me traz ao plenário nesta
tarde é o desejo de pronunciar-me sobre a saúde
pública em meu Estado.
O Rio de Janeiro regrediu décadas em relação
ao combate às epidemias, e hoje a saúde no Estado
está ameaçada pela tuberculose, dengue, febre
amarela, febre tifóide, hanseníase etc. De modo que
o Estado está sendo vítima não apenas da saúde
assistencial e imediata à população, como também
pela falta de saneamento, moradias sadias e cuidados com a saúde coletiva, sendo atingido por epidemias que há décadas haviam sido erradicadas no
nosso País e na maioria dos países do mundo. Mesrno os países mais atrasados tiveram essas epidemias erradicadas. Hoje, somos vítimas do cresci-
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mento dessas epidemias, que nos ameaçam e nos
preocupam.
Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
o crescimento da tuberculose, da hanseníase, da
malária, o risco evidente da volta da febre amarela
e, agora, da dengue, que ataca sem piedade a nossa população, este é o quadro dramático da saúde
pública brasileira.
Às portas do novo milênio, ainda convivemos
com doenças já erradicadas em muitos países e voltamos a ter algumas que mesmo entre nós já o tinham sido. O Brasil parece ter regredido décadas no
controle das epidemias. Há motivos para as mais sérias preocupações.
A dengue tomou-se ameaça cotidiana. Apenas
nos três primeiros meses deste ano, cento e dez mil
brasileiros foram infectados, o que significa um novo
caso a cada noventa segundos. E o mais terrível é
que essa foi uma epidemia anunciada. Os casos
vêm crescendo a cada ano: em 1994, foram 180 mil
e 401; em 1997, 240 mil e 567; neste ano, fugiu totalmente ao controle e tornou-se uma calamidade
pública, calamidade que poderia ter sido evitada, se
o Governo tivesse atentado, como é seu dever, para
os índices epidemiológicos que, todos eles, indicavam a eclosão da moléstia.
No Estado do Rio, até a primeira semana deste
m~s, 7 mil e 545 pessoas já haviam sido atingidas. E
começa a aparecer a dengue hemorrágica, o tipo
mais perverso da doença, freqüentemente fatal. Já
são pelo menos oito casos confirmados, e quatro
mortes.
A inação e a insensibilidade diante dessa catástrofe foram longe demais. O Plano de Erradicação do Aedes aegypti, programa ambicioso que envolveria oito Ministérios e destinaria mais de quatro
e meio bilhões de reais ao combate da dengue, a
serem aplicados em três anos, ainda não foi concluído. Dos quatrocentos e quarenta e três milhões de
reais - verba prevista para o programa em 1997 apenas a metade foi usada.
Sem qualquer dúvida, grande parte da culpa
pela dolorosa situação atual cabe a essa atitude de
pouco caso e displicência na prevenção. O Governo
tomou-se, assim, cúmplice do mosquito. A vigilância
sanitária, que nunca foi o que seria de se desejar,
está, nos dias de hoje, especialmente precária. Este
é um mal comum no Brasil. Corno assinalou o ex-Ministro da Saúde, o Dr. Jamil Haddad, Ré muito mais
fácil prevenir, mas, entre nós, só se corre atrás
quando o problema estoura-.
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Essa omissão indevida do Governo vai custar
caro aos cofres públicos. Os sanitaristas têm alertado para o fato de que, para recuperar o terreno perdido na guerra contra a dengue, será necessário um
volume muitas vezes maior de recursos do que
aquele que seria requerido para a prevenção da epidemia.
Enfim, S~ e Srs. Deputados, o Governo desperta de seu torpor e começa a mostrar disposição
no enfrentamento do problema. O Ministro José Serra anunciou a destinação de onze milhões e quatrocentos mil reais para o combate à doença no Rio de
Janeiro, que serão divididos entre os quarenta e seis
municípios do estado. Também o Exército se dispõe
a juntar-se ao esforço nacional contra a dengue,
com cerca de cinco mil homens.
Se, de toda essa calamidade, se puder tirar
algum bem; que seja a lição de que a omissão do
estado em questões de saúde pública é intolerável; que adiar providências cuja implementação a
tempo e hora poderiam evitar uma calamidade
como a que ora nos atinge corresponde a crime indesculpável.
Senhor Presidente, a sabedoria popular, há
muito, reafi':J11él que Rprevenir é melhor do que remediar". Que o Governo brasileiro aprenda a lição e
que não tenhamos nós que estar sempre a correr
atrás de prejuízos advindos de uma absurda inoperância nos trabalhos de prevenção.
Peço, Sr. Presidente, a diwlgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa, para que realmente tenha a repercussão que precisa junto às autoridades federais, a fim de que assistam o povo do
meu Estado, minimizando o seu sofrimento.
Era o que tinha a declarar.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, gostaria apenas de dizer
a algumas autoridades do Governo Federal que o
problema do Nordeste não é, como houve insinuação hoje, de quebra de safra. Não, Sr. Presidente,
não houv~ quebra de safra! O problema do Nordeste, que se está tomando um problema nacional, é de
seca mesmo - nem sequer seca verde -, seca dura,
braba e cruel.
A imprensa de Maceió diz hoje:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

11654 Quinta-feira 7

-Prefeitos não agem contra a seca-;
-Municípios atingidos não criaram defesa civil e podem ficar sem cesta básica-; -Caravana da Fome chega a Maceió-; "Trabalhadores rurais de Municípios do sertão chegaram ontem à Assembléia Legislativa dispostos a mostrar os horrores da seca-; -A caravana da fome levou para os Deputados Estaduais um caminhão com carcaças de animais mortos e vidros com água barrenta,
que disseram receber de caminhões-pipa-;
-Maceió vê horrores da seca: gado morto e
água barrenta-; -Prefeita teme distribuir cestas básicas em Palmeira dos fndios-; -Sudene envia somente dLias mil cestas para serem distribuídas entre mais de seis mil flagelados-; -Caravana da fome traz horrores da
seca para Maceió-; -Vítimas da seca fazem
protesto em Maceió-.
Senhor Presidente, Sra&- e Srs. Deputados,
este é o quadro do Estado de Alagoas. Portanto, alguém dizer, em algum lugar na Esplanada dos Ministérios - como teria sido dito hoje -, que não há
seca, mas quebra de safra, ou é agir de má-fé, ou é
querer enganar a todos nós brasileiros.
O mais grave, Sr. Presidente - estamos insistindo há semanas nisso -, é que, se não se agilizarem medidas imediatamente, talvez daqui a alguns
dias seja tarde demais. Não se diga que os saques são justos, legais e defensáveis. Não o
fião. Mas é preciso ouvir o ronco e o grito da
fome, que está no Nordeste e vai criàr problemas
para todo o País.
Para encerrar, Sr. Presidente, volto a lembrar a
V. ExA o que disse O Globo de anteontem:
Cinco mil nordestinos estão chegando

à cidade de São Paulo diariamente, e é bom
refletir sobre os resultados e as conseqüências dessa migração.
Era o que tinha a dizer.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 317 Senhores Deputados.
Roraima
Aleeste Almeida - Bloco - PMDB; Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano
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Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moisés Upnik
- PL; Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.
Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira PDT; Murila Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Bloco
- PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz PDT; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante - Bloco
- PMDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes - 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; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Junior - PFL; Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PFL.

Acre
Cal10s Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicão Brígida - Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.
Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Dolores Nunes - PFL; Freire Junior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PFL; Osvaldo Reis - PPB; Paulo
Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.
Maranhão
Antonio Joaquim Araújo - PL; César Bandeira
- PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL;
Francisco Coelho - PFL; Gastão Vieira - Bloco PMDB; Jayme santana - PSDB; João Alberto - Bloco - PMDB; Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho
- PSDB; Mauro Fecury - PFL; Pedro Novais - Bloco
- PMDB; Remi Trinta - PL; Roberto Rocha - PSDB;
sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
Aníbal Gomes - PSDB; Antonio dos Santos PFL; Ariosto Holanda - PSDB; Amon Bezerra PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota -
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Bloco - PMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Linhares - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino PPS; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;
Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim - Bloco PMDB; Roberto Pessõa - PFL; Rommel Feijó PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda PSDB.

Piauí
Alberto Silva - Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes - PFL; João Henrique - Bloco - PMDB· Júlio César - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes La~dim

-PFL

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo
Alves - Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - PPB; Laire
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - PFL.
Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco - PMDB; Efraim Morais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan FreirePSB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José AIdemir - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB; Wilson
Braga - PSDB.
Pernambuco
Antônio Geraldo - PFL; Eduardo Campos PSB; Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humbert'J Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço - PSB· José
Chaves - Bloco - PMDB; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra - PFL; José Mucio Monteiro PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL·
Pedro Corrêa - PPB; Salatiel Carvalho - PPB; Sér~
gio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias PFL; Benedito de Lira - PFL; ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô -PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albuquerque- PFL.

Sergipe
Bosco· França - PMN; Carlos Magno - PFL;
Marcelo Déda - PT.
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Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL·
Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Coriola~
no Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eraldo
Tinoco - PFL; Eujácio Simões- PL; Félix Mendonça
- PTB; Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro PFL; Jaques Wagner - BlocolPT; João Almeida PSDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL;
Jorge Khoury - PFL; José Carlos Aleluia - PFL;
José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luiz Braga
- PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL·
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB;
Pedro lrujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara EIlery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - BlocolPMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Costa
- BlocoIPMDB; Bonifácio de Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de
Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - BlocoIPMDB; Genésio Bemardino - BlocoIPMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; João Fassarella - Bloco/PT; José Rezende - PPB; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - BlocoIPMDB;
Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oliveira PPB; Maurício Campos - PSDB; Mauro Lopes - BlocolPMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado BlocolPT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - BlocoIPMDB; Saraiva Felipe - BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - BlocoIPCdoB; Silas Brasileiro - BlocolPMDB; Sílvio Abreu - BlocoIPDT; Tilden Santiago - PT; Vittório Medioli - PSDB; laire Rezende BlocolPMDB.

Espírito santo
Adelson Salvador - BlocoIPMDB· Feu Rosa PSDB; João Coser - BlocoIPT; Luiz BU~iz'- PL; Luiz
Durão - PFL; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata BlocoIPMDB; Roberto Valadão - BlocolPMDB.

Rio de Janeiro
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Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB;
Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Eurico Miranda - PPB; Femando Gabeira - PV; Femando Gonçalves - PTB; Femando Lopes - PDT; Francisco Domelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge WiIson - BlocoIPMDB; José Egydio - PFL; José Maurfcio - PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU;
Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - BlocoIPMDB; Nilton
Cerqueha - PSDB; Noel de Oliveira - BlocoIPMDB;
Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB;
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Rubem Medina PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB;
Vanessa Felippe - PFL.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - BlocolPCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio _ PSDB; Antônio Kandir _
PSDB; Arlindo Chinaglia - BlocolPT; Amaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira _ PSDB; Ary Kara _
PPB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apolinário _
BlocoIPMDB; Carlos Nelson _ BlocoIPMDB; Celso
Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho _ PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Delfim Netto
_ PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araújo _
BlocoIPMDB; Fábio Feldmann - PSDB; Femando
Zuppo - BlocoIPDT; Michel Temer- BlocoIPMDB.
Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSDB.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto "BlocoIPMDB; Zé Gomes da Rocha - BlocoIPSD.
Mato Grosso do Sul
Nelson Trad - PTB.
Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affonsc Camargo PFL; Antônio Ueno - PFL; Basilio Vil/ani - PSDB.
Rio Grande do Sul
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Adão Pretto - BlocoIPT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - BlocoIPDT; Arlindo Vargas - PTB; Paulo Paim - BlocoIPT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 33-1, DE 1995
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n233-F,
de 1995, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Silvio Abreu, ~nio
Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genofno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e NiIson Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão Especial pela aprovação deste e pela admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das emendas de n% 1 a 21,
24 a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64, 67,
68, 73, 75 e 76, apresentadas na Comissão
Especial (Relator: Sr. Amaldo Madeira).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Requerimento de Destaque nl! 5, do seguinte
teor:
Requerimento de Destaque n2 5
(De Bancada - Bloco PTIPDTIPCdoB)
Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso 1 e § 22 , do Regimento Intemo, requeremos destaque para votação
em separado das expressões "situação na qual, em
hipótese alguma, sua contribuição normal poderá
exceder à do segura<.io", constantes da redação
dada ao § 32 do art. 202 da CF pelo artigo 12 do Substitutivo.
Justificação
As expressões destacadas estabelecem restrição ao custeio dos fundos de pensão incompatfveis
com a flexibilidade necessária à sua gestão e manutenção e, mais do que isso, com as suas necessiaa-
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des de financiamento. A proporção fixada pelo texto
do Senado - e já rejeitada pela Câmara em 1996 implica penalizar os fundos de pensão, reduzindo
seus benefícios, para gerar condições de crescimento da previdência privada aberta, forçando tais fundos a rebaixarem seus benefícios e seus filiados a
buscarem na previdência privada a complementação
de suas aposentadorias.
Além disso, nos países desenvoMdos, a participação das patrocinadoras nos fundos de pensão
oscila entre 1,7 e 4,9 vezes a participação do segurado, em média, como demonstrou a ABRAPP, enquanto no Brasil a proporção ideal seria de 2 para 1.
Para incentivar e valorizar esta forma de poupança,
deve ser afastado o limite restritivo fixado no substitutivo do Senado, que além de tudo é antiisonõmico
pois trata as empresas públicas e sociedades de
economia mista de forma discriminatória.
Sala da Sessões, 11 de fevereiro de 1998. Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PTIPDTIPCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Humberto Costa para falar como autor do destaque.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado José
Pimentel é que vai orientar em nome da bancada..
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto o Sr. Relator se quer dar parecer antes. (Pausa.)
Então, peço licença para o Sr. Relator proferir
seu parecer.
O SR. HUMBERTO COSTA - Trata-se de
DVS. Creio que não há necessidade de parecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Sr.
Relator pode opinar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Relator, Deputado Arnaldo Madeira,
para proferir parecer.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, na verdade, o Destaque nº 5, que pretende suprimir a expressão ·situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado·, contida no § 3º do art. 202, o
que pretende é que as patrocinadoras - se entidades públicas - possam contribuir mais do que os
participantes para os respectivos fundos de pensão.
Hoje não temos limites para essa contribuição
das entidades patrocinadoras públicas. No passado,
essa contribuição foi várias vezes superior à do beneficiário, do empregado dessas empresas.
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A relação está na base média de 1,4 para cada
um. Ou seja, as entidades patrocinadoras contribuem com 1,4 para um, havendo uma tendência clara de ajuste desses fundos à situação de um para
um.
O que está no substitutivo do Senado é uma
relação máxima de um para um, dando um prazo chamo a atenção para isso, porque nem todos perceberam -, de acordo com o art. 59, de dois anos
para o ajuste.
As conversas mantidas com vários dirigentes
do fundo de pensão de entidades públicas, inclusive
em São Paulo, mostram-nos que não há dificuldade
alguma para esse ajuste, na medida em que há esse
prazo de dois anos para a adequação.
Portanto, meu parecer é contrário ao destaque
e a favor da manutenção do substitutivo, conforme
aprovado na Comissão Especial.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela rejeição.
Comunico aos Srs. Líderes que regimentalmente cada Líder tem um minuto para encaminhar.
O encaminhamento é ·sim· ou ·não·. Tenho, evidentemente, em oposição ao Regimento, autorizado
os Srs. Líderes a usarem o tempo que quiserem.
Vou fixar para esta hipótese, já que a matéria que
será debatida nos destaques é mais do que conhecida de todos os Srs. Deputados, o prazo de três minutos para a manifestação de cada Líder. Na medida do possível, serei rigoroso no cumprimento desse
tempo.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.
V. EX- a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dependendo do interesse da Oposição ou da Situação, às vezes ficamos torcendo para que haja mais ou menos tempo
deferido por V. ExB, a fim de que se complete o processo de votação.
Seria de boa prática, em respeito àqueles que
continuam em plenário, iQdependentemente do destaque a ser votado, qualquer que seja o interesse de
qualquer facção, estabelecennos, obviamente desde
que não haja fluxo contínuo de votação, um tempo
de espera. Não quero arbitrar esse tempo. Não importa se quinze, vinte minutos ou meia hora, mas o
importante é o estabelecimento desse prazo.
Em primeiro lugar, seria uma forma de respeitar,:os; .O~P1Jt~dos:~uepermanecemem plenário
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aguardando a próxima votação e acompanhando as
discussões.
Em segundo lugar, dar velocidade ao próprio
processo de votação e não deixar margem para interpretação de qualquer manipulação, porque isso
jamais fez parte da atuação de V. Ex'
Peço a V. ex- que anuncie o tempo dê espera,
a fim de podermos orientar nosso próprio mandato.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência cuidará para que o tempo sejá o necessário,
tal corno fez nas outras ocasiões, a fim de que haja
aproximação, entre.o número cónstante do painel e o
da Casa.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordemo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
questão de ordem é baseada no art. 117. V. Ex", por
liberalidade, determinou que daria três minutos para
cada orador.
O art. 117, § 12 , diz o seguinte:
Art. 117................................................
§ 12 Os requerimentos previstos neste
artigo não sofrerão discussão, só poderão
ter sua votação encaminhada pelo Autor e
pelós Líderes, por cinco minutos cada um...
Como esse artigo é um DVS, está evidentemente acobertado pela questão de ordem que formulo a V. Ex!'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. extem razão. Acolho a questão de ordem. São cinco
minutos para cada Líder.
De qualquer maneira, a Mesa economizará
tempo, porque tem sido mais tolerante do qúe os
cinco minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Humberto Costa
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um dos autores
do requerimento é o Deputado José Pimentel, que
fará o encaminhamento.
O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srU e Srs. Deputa-
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dos, esta matéria-requer de todos nós atenção bastante especial.
No Brasil todos dizem que nosso grave problema é a falta de poupança nacional. Um dos poucos
instrumentos que se tem utilizado mundialmente
para formação de poupança é exatamente o sistema
de previdência complementar, os fundos de pensão.
O Sr. Relator declara que a contribuição no
Brasil é em média, nas estatais, tie 1,4 - e é verdade. Faltou o Relator dizer que o Brasil é um dos
poucos países onde os fundos de pensão e a previdência complementar têm o menor percentual' com
relação ao PIB. Aqui os fundos de pensão têm apenas 100k do PIB, enquanto em outros países - como
é o cáso da Holanda - os fundos de pensão têm
120%. É bem maior do que o próprio Produto Interno
Bruto. Na Holanda a contribuição é de 2,85 para
cada um real apresentado pelo trabalhador.
O Sr. Relator também esqueceu de dizer que
na Inglaterra os fundos de pensão têm hoje 80% do
PIB _ e foi nesse país que nasceu o neoliberalismo
_ e a contribuição é de 2,7 para 1. No Japão os fundos de pensão têm 72% do PIB e a contribuição é
100% do patronato. Nos Estados Unidos os fundos
de pensões têm 60% do PIB. Lá, para cada 6 dólares e 69 centavos, o empregado entra com um.
O debate que espero seja feito nesta Casa
não é se é de um para um, de dois para um ou de
meio para meio, mas como gerar poupança neste
País para desenvolver a indústria, o comércio e gerar emprego.
Os mesmos neoliberais que pretendem ter uma
Constituição enxuta são os primeiros a engessá-Ia, a
colocar normas infraconstitucionais no seu texto.
Sr. Presidente, faço a ressalva que o Deputado
Saulo Queiroz, Relator do Sistema Financeiro Nacional, fez, do art. 192 da Constituição Federal.
S. ex-, homem estudioso da matéria, declara
que ela deve estar nas normas infraconstitucionais.
A previdência complementar não é tratada no art.
202, mas no art. 192 da mesma Constituição.
8S
Sr. e SrS. Deputados, temos de ter atenção
em relação a isso. Estamos engessando o único instrumento que este País possui para gerar poupança
interna, alavancar a economia, gerar emprego que,
no dia de amanhã, poderá tomá-Ia tão forte quanto
à do, Canadá, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e Japão.
,Não acredito que os govemantes deste País
queiram liquidar um dos poucos instrumentos que o
mundo já mostrou que é possível gerar poupança
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nacional, emprego e, acima de tudo, alavancar a
economia.
Não creio que aqueles senhores do Govemo
querem continuar levando o País a depender cada
vez mais de empresas intemacionais que sangram
nossa economia, como fazem agora, quando o PIB
tem crescido sistematicamente.
As contas-correntes deste País estão arrasadas, liquidadas, exatamente porque não temos poupança nacional ou instrumento para isso. Esse é um
dos poucos instrumentos com que o mundo dernonstrou ser capaz de fazer poupança nacional.
Portanto, peço aos Deputados e aos cidadãos
que têm compromisso com o País que não aceitem
esse engessamento, deixando para a lei infraconstitucional a regulamentação dessa matéria
É bom registrar que no Brasil temos 334 fundos de pensão, dos quais apenas 117 estão sendo
engessados. Os demais contribuem, de modo geral,
com 100%, como faz a Rede Globo com seus empregados.
Espero que se possa gerar emprego e renda
neste País, como se faz no resto do mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SFt. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação a expressão destacada. Vamos ouvir os Srs.
Líderes.
.
A SRA. SOCORRO GOMES (PedoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
encaminha o voto -não-.
O SR. LUIZ BUAIZ (Pl - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Pl vota -não-, mas diz
-sim- ao destaque.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro entende que o destaque apresentado é fundamental, já que a proposta do eminente Relator enseja uma segunda reforma. Aí, sim,
ocorreria o processo de privatização da Previdên-

cia.
Se fizermos uma análise - e não precisamos ir
muito longe -, os fundos de pensão dos chamados
países de Primeiro Mundo têm uma relação que vai
de 1,7 a 4,3. E, segundo todos os estudos, inclusive
o que o eminente Relator conhece, os fundos com
contribuição inferior a 1,8 não poderiam subsistir.
Assim sendo, Sr. Presidente, a proposta apresentada visa a extinguir os fundos de pensão e, evidentemente, abrir um excelente campo para a previdência privada. Somos reformistas, mas não concordamos com reforma feita em dois tempos: o primeiro

Quinta-feira 7 11659

para desmontar e o segundo para privatizar. Por
isso, criticamos essa reforma.
Está claro que em relação aos modelos apresentados principalmente há dois anos as informações que temos hoje são de situação de enorme dificuldade.
Então, obviamente, propõe-se a extinção dos
fundos de pensão e a ampliação de um mercado,
para se privatizar a Previdência. E os estudos mostram isso.
Sr. Presidente, nós, da Oposição, defendemos
a doutrina da seguridade e não a doutrina do seguro. Nesta última, a incidência de sinistro define a alíquota. Teríamos no Brasil problema eXtremamente
complexo na avaliação social, porque a incidência
de sinistro previdenciário na comunidade de baixa
renda é extremamente superior à incidência de sinistro na chamada classe média. Teríamos enorme dificuldade em praticar justiça social se a doutrina da
Previdência fosse a do seguro e não a da seguridade.
Dessa forma, Sr. Presidente, acho que não haverá argumentação que garanta a permanência dos
fundos de pensão se criarmos a paridade de um
para um, porque os estudos mostram claramente
que isso inviabiliza os fundos.
.O Partido Socialista Brasileiro, por entender ser
fundamental a manutenção desse sistema, desse
modelo que agiliza e recupera a justiça social, vota a
favor do DVS e solicita à sua bancada o encaminhamento do voto -sim-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Creio
que o voto de V. Ex!! é -não-.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, perdão. O encaminhamento é pelo voto -não-.
-Sim- ao DVS e -não- ao texto. Encaminhamos o
voto -não-o
O SR. S~RGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse destaque
para votação em separado tenta restaurar o texto
que saiu da Câmara e que no Senado foi modificado
novamente para a situação que o Deputado Relator
acolhe.
Na verdade, a Câmara havia deliberado anteriormente para que houvesse a possibilidade de contribuição acima de um por um. Sabemos - e aqui foi
muito bem dito pelo Deputado José Pimentel - da
importante contribuição desses fundos de pensão
para a formação da poupança nacional. O Brasil,
carente dessa poupança intema, tem buscado recursos estrangeiros para se financiar. Entretanto, o dinheiro não tem sido empregado em projetos de lon-
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go prazo, e sim na remuneração de capitais especulativos.
Fica claro, portanto, que a proposta do Relator
inviabiliza alguns fundos de pensão e abre oportunidade para que o capital estrangeiro também adentre
por esse setor.
Dessa forma, o PDT votará NnãoN.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB _ RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro tem consciência da sua responsabilidade.

Os fundos de pensão, apesar da gestão temerária a que têm sido obrigados pelo Governo, que
freqüentemente estabelece ingerências na sua forma de atuação, que obriga a realização de determinados investimentos, há algum tempo têm sido importantes alavancadores do desenvolvimento econômico do no~so País. São financiadores de processos
de privatização e de investimentos produtivos; são
grandes agentes no ramo imobiliário e,' como tal,
precisam se fortalecer. E é certamente no ramo das
empresas estatais que esses recursos são especial-

Se supriminnos a expressão desejada, estaremos fazendo com que a União, os estados, o Distrito
Federal, os municípios, as autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista
contribuam com mais do que contribui o segurado.
Cam isso, permanecerão os privilégios, de modo
que o contribuinte ponha um e a sociedade brasileira
seja obrigada a pôr três, quatro, cinco ou seis vezes
rnais.

mente significativos.
Com base no espírito da reforma da Previdência, cria-se a possibilidade do estabelecimento de
sistemas complementares de Previdência Social
para o próprio servidor público. Isso significa a abertura de um mercado extremamente amplo, que pode
representar uma poupança muito mais significativa
do que aquela que temos a partir dos fundos de pensão de empresas privadas e de estatais.

A reforma da Previdência tem um sentido:
acabar com privilégios. Por isso, o Partido TrabaIhista Brasileiro vota pela manutenção do texto.
Vota NsimNe conclama seus Deputados a fazerem
o mesmo.

No entanto, esta proposta restringindo a relação entre a contribuição do funcionário e a da empresa de um para um fere de morte o sistema dos
fundos de pensão. Isso não acontece isoladamente,
nem por mera coincidência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alerto
os Srs. Líderes de que farei a chamada pela ordem.
Quem não estiver em plenário no momento em que
for chamado não poderá encaminhar depois.
Como votam os demais Líderes?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS _ BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradecemos
esta concessão. Estávamos nurna audiência, mas
agora já estamos aqui para participar da votação,
como sempre fazemos.
Com relação ao DVS nll entendemos que as
grandes corporações nacionais precisam ter investimentos de poupança nacional, necessários para que
possamos investir mais, até porque em boa parte do
m:.mdo os investimentos do Governo em fundos de
pensão, que são de capital também, acontecem.
Não consideremos isso dificuldade para a votação
que ora fazemos, pelo que o PPS encaminha o voto
NnãoN.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,_ esse é um dos
destaques mais importantes, porque, na verdade,
estabelece a possibilidade, inclusive, de, a partir do
processo de discussão da Previdência Social no
Brasil, contribuirmos concretamente para o processo
de desenvolvimento econômico do nosso País.

O que o Governo deseja com isso? Que o sistema complementar que prevaleça seja o aberto, e
ele já existe numa série de países e não vem dando
certo. O exemplo concreto é o chileno. Então, o Govemo quer entregar nas mãos das seguradoras um
mercado que tem, por baixo, um potencial de 200 bilhões de dólares no País.
Quando se está discutindo essa consideração
do Governo de que é privilégio, de que as empresas
estatais estão gastando muito dinheiro para garantir
os fundos de pensão, isso é uma cortina de fumaça,
um pretexto para esconder o verdadeiro óbjetivo,
que é entregar o sistema complementar de aposentadoria aos bancos e às seguradoras - por sinal,
grandes financiadores da campanha do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
No que se refere ao servidor público, é absolutamente inócuo dizer que deve haver sistema complementar para servidores municipais, estaduais e
federais se não se deixar muito claro que o único
sistema viável nesse modelo, inclusive para garantir
integralidade de aposentadoria, é o de funtios de
pensão
O que o Plenário está discutindo neste momento é exatamente a possibilidade de esse sistema
continuar a existir.

5,
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Vou mais além: o sistema não é um privilégio,
pois faz parte de uma política que diversas empresas utilizam para segurar os melhores quadros e disputar o mercado de trabalho. Não é à-toa que muitas
delas, inclusive multinacionais, não s6 pagam uma
contribuição muito maior do que seus funcionários,
como também, além da parte dela, paga a contribuição do funcionário.
Nesse sentido, num primeiro momento, a Frente de Oposição - PT, PDT, PedoB e PSB - entra
em obstrução. Num segundo momento, votaremos
"não" ao texto, garantindo, assim, o destaque para
votação em separado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço que esse
foi o voto do PT, do PDT e dos outros partidos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, trata-se do Bloco real de Oposição, e não do
formal.
Como votam os demais Líderes?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam "sim".
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocolPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim" e aproveita a oportunidade para
conclamar os Srs. Parlamentares a comparecerem
ao plenário, pois hoje teremos uma tarde de importantes votações para o País.
O PMDB vota "sim"..
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB, obviamente, vota "sim", pela manutenção do texto.
Entendemos, esclarecendo de forma bastante
simplista, que é exatamente a ausência de critérios
no aporte de recursos das patrocinadoras a seus
fundos que tem permitido enormes distorções, que
acabam sendo custeadas por toda a sociedade. No
momento em que as empresas públicas perdem
competitividade, a sociedade paga por isso.
Esta medida é extremamente "justa e se enquadra no conceito da Previdência: é preciso contribuir
para depois, merecidamente, fazer jus ao tempo de
aposentadoria, e não à custa da sociedade, mas do
próprio trabalho.
O PSDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atento a
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alguns argumentos emitidos sobre este DVS, acredito que é preciso fazer alguns esclarecimentos.
Trata-se de aposentadoria complementar. Não
é aposentadoria geral, dos servidores públicos ou de
outra categoria que futuramente virá mediante lei
complementar, como no caso dos servidores militares. Trata-se de aposentadoria complementar de determinados servidores de estatais.
O sistema era totalmente anárquico, não havia
regra alguma. Cada estatal fazia o que bem queria,
o valor da contribuição era de acordo com o que ela
decidia. Chegou-se ao ponto em que a folha de recolhimento ao fundo de pensão da estatal era maior
do que a dos seus próprios funcionários.
Isto é justiça, igualdade e liberdade: todos participam como podem.
A maior parte das estatais é deficitária. Entretanto, os fundos de pensão estão muito bem, alguns já participam de 180 empresas. E participam
-também de todos os processos de privatização.
Não quero aqui dizer que isso é ruim para o País.
Não! Quero mostrar que eles estão em ótimas
condições financeiras e que economicamente vão
muito bem.
Sr. Presidente, a proporção de um para um é
justa, correta, e vem ao interesse de toda a socieda- .
de brasileira, que, em última análise, é quem está
pagando a conta. Toda vez que se cede em certos
privilégios de determinadas estatais, quem paga a
conta é a sociedade brasileira. Por isso, nada mais
justo do que fazer uma regra que valha para todos
os fundos de pensão, na proporção de um para um.
Hoje, é 1,4. Conversei com muitos presidentes de
fundos de pensão e a maior parte deles está consciente de que essa proporção é justa, correta, legítima.
Sr. Presidente, com esse critério, o Partido da
Frente Liberal, para manter o texto do Relator, que
prevê a proporção de um para um entre a contribuição do empregado e a da estatal, recomenda o voto
"sim".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto ·sim" e apela
aos Srs. Deputados da base que venham ao plenário. Há 482 Srs. Parlamentares na Casa e faltam 120
no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação.
Peço .aos nobres Deputados que tomem assento em suas bancadas e àqueles que estejam em
seus gabinetes que venham ao plenário, a fim de ini-
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ciarmos a votação. Se conseguirmos votar tudo
hoje, não precisaremos votar amanhã.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota ·sim".
O SH. INOC~NCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto ·sim·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encontra-se em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está em
obstrução.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocofPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota ·sim·.
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PedoB
está em obstrução.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota ·sim".
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O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota ·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim·.
PFL, ·sim·.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - recomenda o voto ·sim" e
pede a seus Parlamentares que venham ao plenário
votar"sim·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução até que seja atingido o quorum.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim".
.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto ·sim".
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução. Se esse texto for mantido, ficarão inviabilizados os atuais fundos de pensão das empresas e~tatais. Por isso, o PCdoB recomenda a seus
Parlamentares obstrução.
O SR. ANTONIO BRASIL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. ANTONIO BRASIL (BlocofPMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já votei.
Acredito que tenha votado ·sim·, mas meu voto é
·não·. Faço essa retificação.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

Maio de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSOB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto MsimHe apela
aos Srs. Parlamentares para que venham ao plená-

rio.
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB conclama
seus Parlamentares a virem imediatamente ao plenário. Hoje há inúmeras votações da maior relevância para o País. É preciso que elas sejam agilizadas.
O PSOB está votando matéria constitucional da
M
maior relevância, e votando Msim .
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB convoca sua
bancada a comparecer ao plenário e permanecer
nele a fim de que possamos acelerar as votações.
O PPB encaminha o voto Msim M.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto MsimMe apela
aos Srs. Parlamentares para que venham ao plenário a fim de concluirmos esta votação e iniciarmos a
do segundo destaque.
Nesta votação, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto MsimM.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
está em obstrução. Vencida a obstrução, votaremos
MnãoM.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
encaminha o voto MsimM e solicita a presença de
seus Parlamentares em plenário, pedindo que permaneçam nele para as sucessivas votações, evitando, assim, delongas que possam dificultar os resultados de hoje.
O PMOB vota MsimM.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto HsimMe solicita à sua bancada que compareça
ao plenário e nele permaneça para que possamos
prosseguir as votações.
O PPB encaminha o voto MsimM.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.} - Sr. Presidente, em conjunto
com a Oposição, o PCdoB rnantém-se em obstrução.
O SR. PAULO LUSTOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExI a palavra.
O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMOB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cometi um
equívoco, o meu voto é por abstenção e não MsimM.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do. orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução..
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem
revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
MsimM.
Também quero anunciar que na manhã de hoje
acertamos votar o projeto sobre crédito educativo
em princípio na próxima quinta-feira, dia 14.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT está em
obstrução.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota pelo
texto do Relator, Deputado Arnaldo Madeira. Portanto, vota MsimMe apela novamente aos Srs. Parlamentares para virem ao plenário.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal - PFL recomenda o voto Msim Me
reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para virem ao
plenário, a fim de que possamos concluir a votação
deste destaque e iniciar a votação do segundo destaque. Nesta .votação, o PFL recomenda o voto
MsimM.
SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB e
M
M
·0 Bloco encaminham o voto ·sim . PMOB Msim •
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro recomenda o voto MsimMe conelama os Srs. Parlamentares do partido a virem ao plenário vaiar MsimM.

o
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMOB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PPB convoca sua
bancada a vir ao plenário e recomenda o voto "sim".
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução e conclama todos os opositores a se
manterem em obstrução.
O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. MAGNO BACELAR (PFL - MA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, quero corrigir
meu voto para "sim", pois votei errado.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O ~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário, a fim de que possamos
concluir a votação deste destaque e iniciar a votação
do seguinte.
Peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam
em plenário, pois teremos várias votações nominais
nesta tarde. Vamos entrar pela noite para tentar
concluir a votação da reforma da Previdência Social.
O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, quero retificar meu
voto, pois no momento da votação fiquei em dúvida.
Meu voto é "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, vamos tentar permanecer em plená-

Maio de 1998

rio! Quanto mais avançarmos na votação de hoje
melhor para todos.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMOB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução e recomenda a todos os opositores
que se mantenham em obstrução, em defesa dos
fundos de pensão.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO. (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. RONALDO CEZAR ·COELHO (PSOB
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Liderança do Governo encaminha o voto "sim" e
apela aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSTU encontra-se em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
voto "sim".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda
o voto "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim", reiterando
o apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, a fim de que possamos avançar na vota-
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ção dos destaques e concluir a votação da Previdência Social nesta tarde e noite.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PedoB - CE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PCdoB recomenda a todos os opositores que se mantenham em
obstrução em defesa dos fundos de pensão.
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB AS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca os Srs. Parlamentares a virem ao
plenário votar - há necessidade de 308 votos -, e
votar -sim-o
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PSDB
é -sim-o

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-sim-o
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto -sim-.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -sim- e convoca sua bancada a vir ao plenário, solicitando que aqui permaneça, para darmos
continuidade às votações. O PPB vota -sim-.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -sim-.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB AS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca os Srs. Parlamentares a votarem
-sim-. Há necessidade de 308 votos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PedoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PedoB mantém-se em obstrução e recomenda a todos os opositores que mantenham esta posição. No caso de ser
alcançado o quorum, nosso voto é -não-, em defesa
dos fundos de pensão das empresas estatais do
nosso País.
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O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum o PPS vota -não-o
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -sim-.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental o PT recomenda o voto -não-.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. rresidente, atingido o quorum regimental o PDT orienta sua bancada a votar
-não-.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PedoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental o PCdoB orienta sua bancada a votar -não- em defesa dos fundos de pensão das estatais que ainda restam neste País.
O SR. JOSÉ PINOm - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB orienta sua bancada a votar ·não· ao texto.
Solicito a correção do meu voto, pois votei
-sim·, por engano, ao DVS. Portanto, meu voto é
-não·.
O SR. COLBERT MARTINS - .Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - aA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
-não·.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavrà pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto -não·.
Sr. Presidente, gostaria de fazer uma rápida
comunicação: os Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling estão ausentes desta votação por motivo de doença.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto MsimM.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. sem
revisão do orador) - Sr.Presidente, o PDT vota
MnãoM.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, alcançado o
quorum regimental o PCdoB recomenda a sua bancada o ~oto MnãoM. Conclamo, portanto, seus Deputados a comparecerem ao plenário e nele permanecerem votando MnãoM.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PDT vota
MnãoM.
O SR. AYRTON XEREz (PSDB - RJ. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota
MsimM.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PT vota MnãoMe
conclama seus Parlamentares a virem ao plenário
para também votar MnãQM e dar sobrevivência aos
fundos de pensão das estàtais.
O PT vota MnãoM.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
MnãoM e conclama. todos os opositores a votarem
MnãoMnesta matéria.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota MsimM.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez tomo a liberdade de encaminhar a V.EXª minha
ponderação para que os Líderes vejam que se fixássemos um tempo daríamos a agilidade necessária à
reforma e a vontade do Parlamentar ficaria patenteada no plenário.
Faltam dez minutos para as 18 horas e temos
388 Deputados votantes. Vou registrar esse tempo
para ver que o grande problema dessa reforma é
algo que saliento há algum tempo: a fixação de um
tempo para que possamos agilizar os trabalhos e
deixar claro quem quer votar e quem não quer votar.
Mais uma vez solicito a V.EXª que, após a votação da reforma da Previdência, faça uma reunião
para deixar marcada essa posição da Mesa, mos-
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trando o tempo que perdemos esperando Deputados
que deveriam estar neste plenário e ficar claro para
a sociedade brasileira que os que querem votar estão presentes. Infelizmente, essa não é a vontade da
maioria, pelo menos da que daria respaldo ao Governo.
Faço o esclarecimento sobre a importância
desta decisão.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
MnãoM.
O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
seus Deputados a virem ao plenário votar Msim M
nesta matéria.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo encaminha o voto MsimM.
O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, digitei
meu código, mas o painel não registrou meu nome.
Nesta votação, estou em abstenção.
O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSOB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encaminha o voto MsimM.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB encaminha o voto MnãoMe solicita a todos os opositores o
voto MnãoM.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos informações de que há cerca de 480 Srs. Deputados presentes na Câmara dos Deputados. No entanto, registramos até agora apenas a votação de 413 Parlamentares.
Para darmos celeridade a este processo, impõe-se a presença desses Parlamentares em plenário, a fim de que possamos dar seqüência ao processo de votação.
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A Liderança do PSDB pede a presença de todos e vota -sim-.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT e a Oposição votam -não· e dizem aos Deputados govemistas que já
temos votos suficientes.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomenda o voto ·não·.
O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ·sim· nesta matéria e convoca os Srs.
Deputados a virem ao plenário.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·não·.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
·não·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Luciano Zica
confirmando o voto ·não·.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. ExA a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!! já pode
encerrar a votação. Todos os Srs. Deputados que
desejavam votar já votaram.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda existe um fluxo grande de Parlamentares, exatamente no momento em que falo a V. ExB deste microfone, exercendo seu direito legítimo e seu dever de votar matéria tão importante. Solicito a V. Ex! a complacência
e a tolerância de sempre em matéria da maior relevância para o País.
Tenho informação de que inúmeros Parlamentares encaminham-se para o plenário neste momento. É preciso aguardarmos que o fluxo realmente termine, Sr. Presidente. Mais de 480 Srs. Parlamenta-
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res encontram-se na Casa. Muitos deles estão chegando agora e outros já estão aqui votando.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB recomenda o voto ·não·.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim· e reitera o
apela ao., Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, pois estamos concluindo a votação. Há na
Casa mais de 480 Parlamentares, e V. Ex!' disse
que queria uma aproximação entre o número de
Parlamentares na Casa e o do painel eletrônico.
Portanto, faço um apelo aos Srs. Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário,
pois estamos próximos de encerrar esta importante
votação.
O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ·sim· nesta matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
·não·.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
·não· e recomenda a toda a Oposição e àqueles que
defendem os fundos de pensão das estatais a votar
·não·.
O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto ·sim·, nesta matéria e convoca os Srs.
Deputados que ainda não chegaram ao plenário que
venham votar, pois é matéria de grande interesse
nacional.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual o número
de Parlamentares presentes na Casa?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há 472
Parlamentares na Casa, Sr. Deputado.
O SR. HUMBERTO COSTA - Então, já estamos com um número muito aproximado do número
de Parlamentares presentes.
V. ExB poderia suspender a votação?
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SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na verdade, agora estamos aguardando a Oposição votar.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição é
rápida, pois está sempre no plenário.
O SR. COlBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, daqui a dois
minutos é a Hora do Ângelus, hora ideal para encerrar esta votação e começar a próxima.
Sugerimos a V. ~ que marque exatamente
esse tempo e começaremos a votação do próximo
DVS.
Creio que V. ExA concorda com essa grande
sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Levarei
em conta a sugestão de V. EXO SR. COlBERT MARTINS - Católica, acima
de tudo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sem
dúvida alguma. Vamos rezar a Ave-Maria.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente"
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V; EX- a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota

"não".
O SR. ODElMOlEÃO (PPB -MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. EUJÁCIO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) '- tem
V. Ex· a palavra.
O SR. EU..ÁCIO SIMÕES (PL - BA. Semrévisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Eujácio
Simões confirmando o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Eujácio Simões. .' .
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
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O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Parlamentares do PSDB que ainda não votaram que venham fazê-Io.
O PSDB vota "sim" nesta matéria.
Cerca de trinta Parlamentares encontram-se na
Casa e ainda não vieram ao plenário cumprir o imperioso dever de votar, até mesmo alguns da Oposição, como faz agora o Deputado José Machado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vamos votar. Venham ao plenário, pois
logo mais encerrarei a votação.
Os Srs. Deputados conhecem os efeitos administrativos do não comparecimento para votação de
emenda constitucional.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ROMMEl FEIJ6 (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera
apelo aos seus Parlamentares que ainda não votaram para que o façam, pois estamos encerrando a
votação. Trata-se de votação importante. Peço aos
_ Srs. Parlamentares do nos~ partido que, após esta
votação, permaneçam em plenário para que possamos dar celeridade à votação das demais matérias.
O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. COlBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS solicita
a V. ~ encerramento de votação às 18hOSmin.
O PPS recomenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ROMMEl FEIJ6 (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim".,
OSR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
os Parlamentares que ainda não votaram para que
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venham fazê-lo, assim como o Deputado Tuga Angerami, que aqui acaba de chegar.
O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. EDISON ANDRINO (BlocoIPMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
·simM,mas meu voto é ·não·.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT _ PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é possível obter
a informação de quantas retificações houve até agora?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nove
retificações, Deputado Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA - Obrigado.
O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ·sim·.
O SR. ODfLlO BALBINOTTI (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto ·sim·.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR•. PRESIDENTE (Michel Temer) -'Tem
V. EX- a palavra.
,
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, são 18h10min.
Entendemos já ter havido tempo. suficiente para todos terem votado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação. Todos já votaram?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. , ..
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.
.
V. ExII a palavra.'
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (BIocoIPMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi, dente, quero justifir:ar a ausência do Deputado Carlos Alberto, o único da bancada do meu Estado, Rio
Grancle do Norte. S. Ex.m está hospitalizado, fazendo
sério tratamento de saúde. Graças a Deus recuperase, mas não pôde comparecer a esta votação.
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O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para reiterar a justificativa feita pelo Deputado Henrique Eduardo Alves em relação à ausência
do Deputado Carlos Alberto, meu companheiro de
bancada. Assim como S. ExII, dois outros Deputados do PSDB encontram-se internados devido a problemas de saúde e pediram que fossem justificadas
suas ausências. São os Deputados Ademir Lucas,
do PSDB de Minas Gerais, e Alzira Éwerton, do
PSDB do Amazonas. Somente por essa razão não
estão presentes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário, especialmente porque há acordo em relação ao próximo destaque. Quem sabe poderemos
·votá-Io rapidamente.
O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. EUAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi,são do orador.) - Sr. Presidente, consulto V. Ex.m se
neste período da sessão, ~endo sido enCerrada a vo.tação, posso apresentar questão de ordem baseada
no inciso XIV do art. 73 do Regimento Interno e ler
requerimento que apresentaremos à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depois
de anunciado o resultado, concederei a palavra a
, .V. ExA, nobre Deputado Elias Murad.
O SR. ORCINO GONÇALVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
' 0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a, palavra.
.
O SR. ORCINO GO~ÇALVES (BlocoIPMDB GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
, votação anteri9f meu voto f()j Msim·.
O SR. PRESIDENTE {Michel Temer).- A Mesa
vai anunciar c resultado da votação:
VOTARAM:
Sim:
322
Não:
135
Abstençães:
9
Total:
466
É aprovada a expressão destacada. Fica, portanto, mantido o texto.
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VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL- Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - PPB - Sim
Moises Upnik - PL - Sim
Roberio Araujo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá
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Oscar Andrade - PFL - Sim
SlIvemani Santos - PFL - Sim

Acre
Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco - PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não
Pará

Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Sim

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - Abstenção
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elciohe Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Geraldo Pastana - PT - Não
Gerson Peres - PPB -Sim
Giovanni Queiroz ...,.' PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Abstenção
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Olavio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Maranhão
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura _ PL - Sim
Francisco Coelho..;.. PFL .,.. Sim
Gastão Vieira _ Bloco - PMOB - Sim
Haroldo Sabóia _ PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim'
João Alberto _ Bloco _ PMDB - Sim
Magno Bacelar _,PFL - Não
Márcia Marinho _ PSDB - Sim
Mauro Fecury _ PFL -Sim
Neiva Moreira _ PDT - Não
Pedro Novais- Bloco - PMDB - Sim
Remi Trinta _ PL _ Sim

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Atila Uns - PFL .,.. Sim
José Melo - PFL - Sim
Luiz Femando - PPB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Filho - PFL - Sim
' Sebastião Madeira - PSDB - Sim
ceará
Anibal Gomes _ PSDB _ Sim
Antônio dos Santos _ PFL _ Abstenção

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim

Ariasto Holanda - PSDB - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de' Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
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José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch ..... PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco - PMOB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauf
Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL- Sim
Paes Landim - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado ;..., PFL - Sim
Cipri~no Correia -PSDB ...;. Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - PPB - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB -Sim
Ney Lopes - PFL - Sim
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Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - Bloco - PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL- Sim
José Múcio Monteiro - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim .
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Correa -PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
WoIney Queiroz - PDT - Não

Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB - Abstenção
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Costa - PSD - Não.
José Thomaz Nonô - PSOB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Não
Talvane Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe
Bosco França - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Marcelo DEKfa - PT - Não
Messias Gois - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Não

Paraíba

Bahia

Adauto Pereira ...., PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto ..... PFL _ Sim
Armafl(io Abilio - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro.- PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivando Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Ricardo Rique - BIoéo - PMOB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL·- Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
CoIbert Martins - PPS - Não
Coriolano sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSB -Não
Eraldo Tinàco - PFL -Sim
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim

Pernambuco
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Eduardo Campos - PSB - Não
Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
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Jonival Lucas - PFL - Sim
Jorge Khoury - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luiz Alberto - PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Sim
Sirnara Ellery - BlocolPMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - PT - Não

Minas Gerais
Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio do Valle - BlocolPMDB - Sim
Aracely de Paula -' PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMOB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
Genésio Bernardino - BlocoIPMDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
lbrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Abstenção
João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - BlocolPMOB - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMDB - Não
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário Assad - PFL - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - PSDB - Sim
Mauro Lopes - BlocolPMDB - Sim
Neif Jabur - BlocolPMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Sim
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Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Sim
Saraiva Felipe - BlocolPMOB - Abstenção
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Silas Brasileiro - BlocolPMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
zaire Rezende - BlocolPMDB - Não

Espírito santo
Adelson Salvador - BlocolPMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Sim
Marcus Vicente - PSOB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - BlocoIPMDB- Sim
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
AIEx!ndre Cardoso - PSB - Não
AIEXªndre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - PL ..:.. Não
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSOB - Sim
Cândido Mendes - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT :.... Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - BlocolPMDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 1998

José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcio Fortes - PSOB - Sim
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira- PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Nilton Cerqueira - PSDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Não
Roberto Campos - PPB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandyr - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Amaldo Faria de Sá - PPB - Não
Amaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PPB - Não
Ayres da Cunha - PFL - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - BlocolPMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Sim
De Velasco - BlocolPRONA - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Sim
Fábio Feldmann - PSDB - Sim
Femando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal- PSDB - Sim
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José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José MachadQ - PT - Não
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PFL - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - BlocolPMDB - Não
Marquinho Chedid - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17, § 1º do RICO.)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim
Robson Tuma - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - BlocolPMDB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSDB - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Tetê Bezerra - BlocolPMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
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Barbosa Neto - BlocolPMDB - Sim
Carlos Mendes - BlocolPMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Udia Quinan - BlocoIPMDB - Sim
Marconi Perillo - PSOB - Sim
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - BlocoIPMOB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosae - BlocolPMDB - Sim
Vilmar Rocha·- PFL - Sim
~ Gomes da Rocha - PSD - Sim

Mato Grosso do SUl
Dilso Speráfico - PSOB - Sim
Flávio' Derzi - PPB -: Sim
.. Marçal Filho - PSOB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - PSOB - Sim'
Nelson Trad - PTB - Sim
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná
Abélardo Lupion ....: PFl- Sirn
Affonso Carnargo - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basilio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu SperaflCO - PPB - Sim
Djalrna de Almeida César - BloCOIPMDB - Sim.
Flávio A~ -:- PSOB - Não'
...
.Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Não
José Borba - PTB - Sim
Luciano PIZzattO - PFL - Sim
Luiz'Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - BiocolPMOB - Sim
Moacir Micheletto - BIocoIPMOB - Sim
Nedson Mieheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - PSOB - Sim
'Padre Roque - PT - Não
PaUlo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sirn
Reinhold Stephanes - PSDB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina
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Déreio Knop - PDT - Não
Edinho Bez - BlocolPMDB - Não
Edison Andrino - BlocolPMDB - Sim
Hugo,Biehl- PPB - Sim
João Matos - Bloco - PMDB - Não
João'Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Neuto de Conto - BlocolPMOB - Não
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - POT - Não
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim
Vânio dos Santos - PT - Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB :.... Não
Airton Dipp - POT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - BlocoIPMOB - Sim
Ênio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSOB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Não
G~rrnano Rigotto - BlocoIPMDB - Sim
'Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
, Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - POT - Não
'Mendes Ribeiro Filho - Bloco - PMDB - Sim
Migúel Rossetto - PT - Não '. ,
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Nelson Proença - BlocoIPMDB - Sim
Odaeir Klein - BlocolPMDB - Sim
Osvaldo Biolehi - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
, Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Sim
Renan Kurtz .... PDT - Não
'Telmo Kirst - PPB' - Sim
Valdeci Oliveira - PT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Cignaehi - BtocolPMDB - Sim
Veda Crusius - PSOB - Sim

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de Destaque nº 6, de seguinte teor:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE tfl6
(De bancada - Bloco-PTIPCdoBlPOT)
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Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I e § 22 , do Regimento Interno, requeremos destaque para votação
em separado da expressão ·obedecerão ao disposto
no art. 201, § 42 ., constante da redação dada ao art.
247 da CF pelo art. 22 Substitutivo.
'
'
Justificação
A redação dada ao art. 247 tem dois objetivos.
O primeiro deles é submeter inequivocadamente os
benefícios excepcionáis dos anistiados, pagos pelo
Tesouro Nacional e apenas administrados pelo
INSS, ao teto de remuneração dos servidores públicos.
Já a segunda modificação é muito mais grave:
afasta o direito adquirido, concedido pelo art. 82 do
ADCT, de que esses benefícios sejam reajustados
com base na remuneração dos trabalhadores em atividade da mesma categoria profissional do anistiado.
Trata-se de uma grave injustiça, que tenta descaracterizar a natureza indenizatória deste benefício
especialmente concedido pela Assembléia Nacional
Constituinte em reconhecimento às injustiças perpetradas pela ditadura, tomando-o um benefíció previdenciário comum, que será corrigido pelos mesmos
índices aplicáveis aos benefícios do INSS, jogando
por terra uma luta de décadas e dando aos anistiados, conforme fossem ou não servidores públicos,
tratamento diferenciado, pois os anistiados ex-servidores terão mantida a sua paridade com os servidores ativos, como é o caso do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. Deputado Humberto Costa; Vice-Líder do Bloco
Partamentar PTIPDTIPCdoB.
O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ratificar
meu voto ·sim·. Infelizmente no painel apareceu
abstenção.
O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta tarde, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, dois cientistas e técnicos ingleses demonstraram os resulta-
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dos da análise do ar ambiente deste plenário. Tendo
em vista os resultados apresentados, que serão depois encaminhados a V. Exl!, faço o seguinte requeri-

mento:
Os Deputados abaixo assinados vêm
respeitosamente à presença de V. ~ requerer o cumprimento do inciso XIV do art.
73 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que proíbe fumar no recinto do
plenário.
Seria importante ler a justificativa, Sr. Presidente, mas não quero me alongar. É do conhecimento
de V.
e de toda a Casa que existem áreas localizadas fora do recinto deste plenário onde os fumantes dependentes podem exercer seu direito, sem
qualquer constrangimento.
Diante do exposto e principalmente levando em
consideração a .importância do respeito ao Regimento Interno, encaminho à Mesa este documento elaborado com a anuência dos quinze Partamentares
que nos deram, nedte momento, em poucos minutos, seu apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
tomará as providências solicitadas por V.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Madeira, para
emitir seu parecer.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
Srs. Partamentares, o DVS n2 6 diz respeito à forma
de correção das aposentadorias atingidas pela legislação especial. Estamos tratando, na verdade, de
questão que envolve menos de 3· mil pessoas, os
anistiados polfticos.
'
Sr. Presidente, os efeitos econômico-financeiros dessa medida, conforme o Relatório, têm pequeno impacto, pouca significãncia. O que se pretende
é a facilidade administrativa, para que todos os beneffcios da Previdência Social tenham uma ,única
forma de correção. Houve grande resistência dos
anistiados e da Oposição.
Em face do pequeno impacto econômiCo da
medida, cujos efeitos são apenas administrativos, os
Líderes da base de sustentação do Governo resolveram acatar o DVS. Portanto, expressando o entendimento dos Srs. Líderes da base de sustentação
do Governo e da Oposição, encaminho favoravelmente ao DVS, contra o dispositivo que será retirado
do texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer do Relator é favorável. O voto é ·não·.

ex-

ex-
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O.SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, para
encaminhar a votação.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.)...,. Sr. Presidente, repetindo o' que disse o Deputado Amaldo Madeira, as
Lideranças da base de sustentação do Governo, depois de longo processo de discussão, aquiesceram
ao texto do art. 247 da reforma da Previdência, que
diz respeito aos anistiados políticos.
O artigo do Senado estabelecia a questão da
regra geral para a Previdência para os anistiados, a
situação do teto, não excepcionando a situação política de anistia decorrente da Lei de Anistia do Brasil.
A conta do Tesouro Nacional não interfere nos
recursos do INSS. Os anistiados recebem, mercê da
natureza jurídica da Lei de Anistia, diretamente do
Tesouro Nacional.
Em segundo lugar, verificou-se um impacto
econômico-financeiro irrisório em relação ao todo da
refonna previdenciária e principalmente manteve-se,
com o acordo, a natureza excepcional da Lei de
Anistia.
A Lei de Anistia, Sr. Presidente, é uma f~o
jurídica. Ela incide no mundo jurídico e absolve todos aqueleS' que ela encontra nas determinadas ~
tuações que estipula, sem revogar a legislação exiStente. E é por isso que o art. 82' do Ato das Disposições Constitucionais Ttansitóriasestabelece todos
'os' direitos dos anistiados.
j ••••

Então, Sr. Presidente,

e~e

-

acordo é bom.

.
Sei que V. ExB é favorável à tese que esta.mos acordando. Sei que os Deputados Inocêncio
Oliveira, Aécio Neves, Geddel Vieira Lima, Arnald,o
Madeira e Henrique Eduardo Alves, que foi Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, são favoráveis à tese, que, finalmente,
meia hora antes de estarmos neste plenário, acor-

;éfàmos.

.,

'.

Não precisa colocar os anistiados políticos na
. regra,geral do sistema previdenciário ora refonnado.
A aposentadoria dos anistiados tem caráter indenizatório, não interfere nos recursos do INSS, são da
conta do Tesouro Nacional.
Portanto, Sr. Presidente, é com muita satisfação que informo que, talvez pela primeira vez ao longo da discussão da reforma da previdência, Govemo
e Oposição votam juntos em um acordo que estabelece as garantias para os anistiados políticos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação a expressão destacada. Como votarri os Srs.
Líderes?,
'0 SR~ 'SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que
as negociações que aconteceram foram extremamente positivas, democráticas e fazem desta hora
um momento de festejo.
A anistia foi um gesto de pacificação deste
País. Não se trata de revanchismo, mas simplesmente de reconhecer direitos de democratas, os
quais o Brasil deve honrar.
Por isso, Sr. Presidente, o PPS vota "não".
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto
· "não".
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
· re\(isão do orador.) - Sr. Presidente, como anistiado
político, quero dizer que esse acordo é altamente re.levante. A anistia é uma decisão de ca~áter eminentemente político e a introdução desse dispositivo, na
· verdade, dava um tratamento como de um servidor
qualquer.
Acho que esse é o entendimento correto porque, na.verdade, absorve o sentido pleno da anistia.
Portanto, o PedoB vota "não".
O SR. JOSÉPINOrn (PSB - SP. Sem revisão
-do-orador.) - Sr. Presidente,.o PSB vota favoravelmente ao acordo e o aplaude porque entende que
esta é uma questão de justiça em relação ao anistia· do político, que sofreu para democratizar este País.
Cumprimento não só o Deputado Luiz Eduardo
.Greenhalgh, que trabalhou ativamente em prol desse acordo, como toda a bancada governista que propiciou a sua realização.
Aproveito esta oportunidade" Sr. Presidente,
para lamentar que, em' relação a outras questões
que não dizem respeito ao anistiado político, mas
aos excluídos brasileiros, aqueles que vão trabalhar
por cinqüenta anos, aqueles que, vão se aposentar
aos 70 anos, que vão morrer trabalhando, não tenhamos condição de fazer um acordo.,
.- .' Se o acordo é possível em relação ao anistiado, também deveria sê-Io em relação aos excluídos,
à rlão privatização da Previdência, para evitar e$ta
enorme negociata que se faz com o slJor do po~
brasileiro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, celebramos .0
acordo. Aliás, não poderia ser de outra forma. O
art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias é claríssimo e não está sequer arrao
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nhado pela presente proposta de alteração da Constituição.
.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgl1 teve a
sabedoria de procurar os partidos da>básé 00 Governo para indicar que não haveria pos5iIJilidade de ou." ' "
tro entendimento de boa-fé.
Da nossa parte, devo dizer que 'comemoro dupiamente esse acordo porque, à época da Constituinte, todos nós já lutávamos para que os direitos
daqueles punidos pelos atos de exceção fossem afinal reconhecidos pela democracia, e hoje isto é ratificado pelo Parlamento.
Por isso, votamos "não".
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, em homenagem a todos aqueles
que lutaram pela democratização do Brasil, em homenagem aos anistiados, cumprimenta os líderes
pelo acordo e vota "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores entende que esse DVS é extremamente
importante e tem, acima de tudo, um significado político. Aqui não estamos discutindo com substanciais
regras para concessão de um determinado' tipo 'de
benefício previdenciário. Estamos discutindo o carát
Iir d
- . d '. 't"
er po !CO essa açao In emza ona.
Na verdade, o' que estamos discutindo é uma
indenizaça-o por.umaperseguir-Jio polftica que sees'ro

tabeleceu neste País e que levou prejuízos inomináveis a várias pessoas. Então, é absolutamente justo
que exista essa indenização para que se poSsa conseguir concretamente fazer justiça. 'Porisso, fizemos
esse acordo, que, diga-se de passagem, foi feito nas
mais perfeitas condições de assepsia..'
O PT vota "não". .
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido .Progressista Brasileiro está em plena concordância com o
acordo que estamos celebrando para atender à finaIidade da anistia.
Portanto, vamos votar "não".
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA '(BlocoIPMDB BA. sem revisão do orador.) ...:. Sr. Presidente, em
função do acordo que hoje de manhã' havíamos eletivado, votamos "não".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ápénas re:gistrar que tenho dúvidas sobre o impacto desse benefício. Mas houve um acordo com a Oposição, o
'qual, obviamente, em nome do PSDB, estou honrandó votando "não".
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O SR. INOC~NCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
esse acordo de hoje é fruto de um grande entendimento que encaminhamos inicialmente na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, mas não foi
possível fazer naquele momento.
Hoje, felizmente, esse entendimento dá-se
dentro de termos que não vão prejudicar o equilíbrio
financeiro da Previdência Social e, portanto, atende
aos interesses dos anistiados, como aos interesses
do País como um todo.
Em face disso, o Partido da Frente Uberal recomenda o voto "não".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo celebra o acordo e recomenda
o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que tomem seus assentos, pois
daremos início ao processo de votação eletrônica.
'Em face do acordo, esta votação terá o menor
tempo possível.
, O SR. INOcêNCIO OUVEIRÀ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
"
O SR. PRES!DENTE (Michel Temer)- Tem
.
"
'
O SR. INOC~NCIO OUVEIRA (PFL _ PE.

V. EX- a palavra.

sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re'Comenda o voto "não".
.
O SR. ODELMO LE,ÃO (PPB - MG..Sem' revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- A Presidência solicita a todos os Srs.Deputados que to" iriéti1 seus lugares a fim de darmos início ao p!'óCes50 de votação.
Os Srs. Deputados que se encontram nas ban'cadas queiram registrar seus códigos de votação e
selecionar seus votos.
.
. . - Os Srs. Deputados que se encontram has ,tiancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
' "' Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas queestiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto. :
Os Srs. Deputados' que não registraram seus
votos, queiram fazê-Io nos postos avulsos.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel' Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto -não-.
O SR. HUMBERTO COSTA {PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha
o voto -não-.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; o PSDB encaminh~ o voto -não- ~
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- .
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco votam -não-, com o acordo.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro vota -não-.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-.
O SR. JOAO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex!' a retificação de meu voto de -sim- para -não-.
O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifICO meu voto
de -sim- para -não-.
O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito também
a retificação de meu voto para -não-, pois votei
-sim-, equivocadamente.
A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, retifico meu voto
de -sim- para -não-.
O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (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-.
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro recomenda o voto -não-.
O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo retificar meu
voto. Votei -sim-, mas meu voto é -não-.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-o
O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. SARAIVA FELlPE (BlocolPMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o mostrador do painel continua não indicando meu nome.
Meu voto é -não-.
O SR. JOSÉ PINOTTl - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. JOSÉ PINOTTl (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomenda o
voto -não-o
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa
dos aposentados anistiados, o PPB vota -não-.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -não-.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto -não-o
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-o
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco votam -não-.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-o
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O SR. LUIS BARBOSA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Michel Temer)-Tem
V. EX- a palavra.
O SR. LUIS BARBOSA {PPB - RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
reafirmar meu voto "não".
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao recomendar o
voto "não", creio ser importante prestar uma homenagem ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, o
primeiro subscritor, o autor, o Parlamentar que incorporou a luta dos companheiros anistiados.
Também registro, Sr. Presidente, o papel da
Comissão de Constituição e Justiça, na pessoa de
seu Presidente, Deputado Henrique Eduardo Alves,
que se integrou a essa luta, colaborou para que o
acordo fosse feito e votou a favor da tese que agora
unifica toda a Casa.
Sr. Presidente, registro também que o ex-Uder
do Governo, o saudoso Deputado Luís Eduardo Magalhães, em conversa particular com o seu colega e
xará, Luiz Eduardo Greenhalgh, também havia assegurado a sua convicção de que era fundamental
aprovar o destaque para evitar que se cometesse
uma injustiça.
Sr. Presidente, V. Ex- também teve interesse em
ver esse acordo realizado, compreendendo a i/lllOrtância desse tipo de aposentadoria para os anistiados, punidos no passado. Essa aposentadoria representa uma
indenização do Estado pelos sofrimentos que passaram
e não poderiam ser sacrificados na refOrma.
Portanto, esse é um momento importante que
merece o registro do nome desses Parlamentares
que se empenharam para a aprovação desse acordo. Não podemos deixar de cumprimentar os Líderes do PMDB, do PSDB, do PFL, do PCdoB,do
PDT, do PPS, do PPB, do PTB e do PL, enfim, todos
os Líderes da Casa por esse importante acordo..
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUN~IO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda aos Srs. Parlamentares
que venham ao plenário. O voto é "não".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, em defesa
dos aposentados anistiados, o PPB vota "não". Registro ainda que nosso companheiro Gerson Peres teve
grande participação na articulação desse acordo.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. WAGNER DO NASCIMENTO - Sr. Pres'idente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. WAGNER DO NASCIMENTO (PPB MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, meu voto foi "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Logo
mais vou encerrar a votação. Os Srs. Deputados
que se encontram nas demais dependências da
Casa venham ao plenário votar.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem
V:ExB a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO {PPB - MG. Sem revisão do orador.}"''::'; Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
{PSOB - SP. Sem 'revisão do orador.).:... Sr.Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT _
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "não".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB ':"'SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; em defesa
dos aposentados anistiados~ o PPBvota "não".,
O SR. PRISCO VIAN.A _ Sr. Presidente, .peço
a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. PRISCO VIANA (PPB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para efeito de registro em
ata, na votação anterior, meu VQto foi "não".
. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PartiQo dos Trabalhadores recomenda o voto "não".
O SR. AéCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está votando "não", em respeito ao acordo firmado com as
oposições.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas ratificar o meu voto "não".
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"não", não devido a acordos, e, sim, pela necessidade de se reconhecer essa posição dos anistiados.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e solicita a sua bancada que permaneça em plenário.
.
O SR. ROBERTO PAULlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. ROBERTO PAULlNO (BlocolPMDB PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "sim".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB ~ SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta votação foi fruto de acordo. O número de votos no painel
é suficiente para a aprovação da matéria. V. ~ poderia encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Até em
razão dos efeitos administrativos, estou aguardando
que os Srs. Deputados compareçam. Reitero mais
uma vez a convocação aos Srs. Deputados a fim de
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que venham votar. Vamos permanecer em plenário
para que prossiga a votação.
O SR. TlLDEN SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. TlLDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação meu voto foi "não".
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. INOcêNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Voo encerrar a votação. Há acordo, não há razão para prosseguir.
O SR. LUIZ 2DUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estão
chegando alguns Deputados. Sabe corno é, acordo
é acordo.
O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desejo somente confirmar o meu voto "não".
O SR. AéCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas respaldando a posição de V. EX-, o objetivo deste acordo foi
certamente dar agilidade às votações. Não vejo por
que não encerrarmos a votação, já que todos estamos votando no mesmo sentido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Vou encerrar a votação. Todos votaram?
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB -

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-o
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário,
pois teremos outras tantas votações.
Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
solicitar que seja registrado o meu voto -não-.
O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto tambémé -não-.
A SRA. CÉLIA MENDES (PPB - AC. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço que considere meu voto -não-.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Deputados do PT que se equivocaram já retificaram seus votos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência deixa consignado em ata que votou -abstenção- por dever regimental.
O SR. FELIPE MENDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. FELIPE MENDES (PPB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como não pude votar, peço que conste em ata o meu voto -não·, para
efeitos administrativos.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi -não-.
O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (PSD - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi -não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim:

2
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Não:
Abstenções:

436

Total:

444

6

É rejeitada a expressão.
Fica, portanto, suprimida do texto.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:
Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não
Amapá
Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Abstenção
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Geraldo Pastana - PT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mário Martins - Bloco - PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic' Pires Franco - PFL - Não
Amazonas
Arthur Virgnio - PSDB - Não
José Melo - PFL - Não
Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSOB - Não
Eurípedes Miranda - POT - Não
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Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Abstenção
Oscar Andrade.,.. PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre
Carlos Airton - PPB - Não
Chicáo Brígido - Bloco - PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Osmir Uma - PFL - Não
Regina Uno - Bloco - PMDB - Não
ZUa Bezerra - PFL - Não

Tocantins
Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
DoIores Nunes - PFL - Não
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Francisco Coelho - PFL - Não
Gastão Vieira - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
João Alberto - Bloco - PMDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB ~ Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Neiva Moreira - PDT - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará
Anibal Gomes - PSDB - Não
Antônio dos Santos - PFL - Não
Ariosto Holanda - PSDB - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - PT - Não
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Leônidas Cristino - PPS - Não
Marcelo Teixeira - BlocolPMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - BlocoIPMDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauf
Alberto Silva - BlocolPMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - BlocolPMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Dernes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não
Waldir Dias - PPB - Não

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinha Rosado - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB - Não
Iberê Ferreira - PFL - Não
Laire Rosado - BlocoIPMDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba
Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - BlocoIPMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Uma - BlocolPMDB - Não
José Aldemir - BlocolPMDB - Não
José Luiz Clerot - BlocoIPMDB - Não
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Não
Roberto Paulino - BlocoIPMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco
Antônio Geraldo - PFL - Não
Eduardo Campos - PSB - Não
Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
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José Chaves - BlocolPMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Corrêa - PPB - Não
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - BlocoIPMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Não
Alagoas
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
ceci Cunha - PSOB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Costa - BlocolPMDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Abstenção
Talvane Albuquerque - PFL - Nao

Sergipe
Bosco França - PMN - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Marcelo Déda - PT - Não
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Bahia
Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eraldo Tinoco - PFL - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Abstenção
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PSDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
Jorge Khoury - PFL - Não
JOS<9 Carlos Aleluia - PFL - Não
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José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luiz Alberto - PT - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negrornonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - BlocoIPMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - BlocolPMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - PT - Não
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle - BlocoIPMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - BlocoIPMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
DaniJo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Oiniz - BlocoIPMDB - Não
Genésio Bernardino - BlocoIPMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahirn Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
João Fassarella - PT - Não
João Magalhaes - BlocoIPMDB - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Uma - BlocoIPMDB - Não
Maria Elvira - BlocoIPMDB - Não
Mário Assad - PFL - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurfcio Campos - PSOB - Não
Mauro Lopes - BIocoIPMDB - Não
Nilrnário Miranda - PT - Sim .
Odelmo Leão - PPB - Não .
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Não
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Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Não
Saraiva Felipe - Bloca/PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Silas Brasileiro - BlocoIPMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloca/PMDB - Não
Espírito Santo
Adelson Salvador - BlocoIPMDB - Não
Não Etevalda Grassi de Menezes - BIocOI1'MDB -

Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloca/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não
Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco ~omelles - PPB - Não
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Egydio - PFL - Não
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Não
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Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Não
Nilton Cerqueira - PSDB - Não
Noel de Oliveira - BlocoIPMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antonio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não

~~~~:,a~~i:_-:ã~DB -

Não

Ayres da Cunha - PFL - Sim
Carlos Apolinário - BIocoIPMDB - Não
Carlos Nelson - BlocoIPMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima ..... PPB - Não
De Velasco - BlocolPRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - BlocoIPMDB - Não
Fábio Feldrnan - PSDB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Não
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Melão Neto - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PSB - Não
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Koyu lha - PSOB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PFL - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT- Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - BlocolPMOB - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - PFL - Não
Michel Temer - BlocolPMOB - Abstenção (Art.
17, § 1º, do RICO.)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Robson Tuma - Pr-l- Não
Salvador Zimbaldi - PSOB - Não
Sílvio Torres - PSOB - Não
Tuga Angerami - PSOB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - BlocolPMOB - Não
Zulaiê Cobra - PSOB - Não

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSOB - Não
Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSOB - Não
Rogério Silva - PFL - Não
Teté Bezerra - BlocolPMOB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - BlocoIPMDB - Não
Lídia Quinan - BlocoIPMOB - Não
Marconi Perillo - PSOB - Não
Maria Valadão - PTB - Não
Pedrinho Abrão - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
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Mato Grosso do Sul
Oilso Sperafico - PSOB - Não
Marçal Filho - PSOB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Saulo Queiroz- PFL - Não

Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSOB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Oilceu Sperafico - PPB - Não
Ojalma de Almeida César - BlocolPMOB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Ams - PSOB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
José Borba - PTB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Moacir Micheletto - BlocolPMOB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Reinhold Stephanes - PFL - Não
Renato Johnsson - PSOB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Não
Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina
Oércio Knop - PDT - Não
Edinho Bez - BlocolPMOB - Não
Edison Andrino - BlocolPMOB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Matos - BlocolPMOB - Não
João pjzzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Não
Neuto de Conto - BlocolPMOB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - POT - Não
Valdir Colatto - BlocolPMOB - Não
Vânio dos Santos - PT - Não

Rio Grande do Sul
Adão 'Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSOB - Não
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Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Não
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Não
~nio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - PPB - Não
Gennano Rigotto - BlocoIPMDB - Não
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Uma - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus SChmidt - PDT - Não
Mendes Ribeiro Filho - BlocoIPMDB - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - BlocoIPMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- BlocoIPMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPB - Não
Valdeci Oliveira - PT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Cignachi - BlocoIPMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presidente, ~ a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
.
O SR. MARQUINHO CHEDID (PSO - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi -não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, resta da preferência anterior a
Emenda Aglutinativa nº 44, de autoria do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, nos seguintes termos:
Emenda Aglutinativa n2 44
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá e outros)

Com fundamento no art. 312 e seu § 21! do Substitutivo do Senado Federal, na Emenda nl! 14, do Deputado Arnaldo Faria de Sá e outros, na Emenda nl!
18, do Deputado Cunha Lima e outros e na Emenda
nl! 55, do Deputado João Pizzolatti e outros, apresentamos Emenda Aglutinativa para dar ao art. 31! do
Substitutivo e seu parágrafo 22 a seguinte redação:
-Art. 3l! É assegurada a concessão de
aposentadoria, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, e de pensão aos
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respectivos dependentes, desde que, até a
data de publicação das leis que vierem regulamentar o disposto nos artigos 40 e 201 da
Constituição, com a nova redação dada por
esta emenda, tenha cumprido os requisitos
para a obtenção destes benefícios, observados os critérios previstos na legislação vigente à época em que foram atendidas as
preEcrições legais para aposentadoria ou
em que ocorreu o fato gerador da pensão.
§ 2l! Os proventos de aposentadoria e
as pensões dos servidores e seus dependentes que, na data da publicação das leis
que vierem regulamentar o disposto nos artigos 40 e 201 da Constituição, com a nova
redação dada por esta Emenda, tenham
cumprido os requisitos para obtê-los, serão
calculados de acordo com a legislação de
que trata o caput deste artigo"
Justificação

A presente emenda aglutinativa visa atender a
duas modificações necessárias ao art. 3º e seu § 2l!
do Substitutivo do Senado:
1) há que se atender às expectativas de direito,
evitando o -buraco negro- entre a promulgação da
Emenda e a legislação infraconstitucional regulamentadora, impedindo que milhares de servidores e
segurados possam exercer seus legítimos direitos;
2) a redação dada pelo Senado ao art. 3º ao se
referir à legislação vigente à data de publicação da
emenda pode ferir direitos a~quiridos pela legislação
vigente à época em que servidores e segurados da
previdência implementavam os requisitos para se
aposentar.
Sala das Sessões, de março de 1998. - Deputado Arnaldo Faria de Sá - Vice-Líder do PPB Valdemar Costa Neto - Líder do PL - Matheus
Schmidt - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PTIPDTIPCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - COlIGedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para
dizer se mantém a emenda aglutinativa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.aa e Srs.
Deputados, -luando do início da votação da reforma
da Previdência, a grande preocupação era com o
chamado direito adquirido. Aqueles que tendo direito
à aposentadoria por já terem implementado o tempo
de serviço ou a idade pudessem ficar prejudicados
se não exercitassem o seu direito até antes da promulgação da emenda da refonna da Previdência.
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Em razão dessa grande preocupação, que aca,bou certamente prejudicando muitas pessoas que
apressaram suas aposentadorias, especialmente no
caso das universidades e do Poder Judiciário, a nos, sa proposta da ,emenda é no sentido de que possamos garantir os direitos para que essas pessoas não
,precisem efetivamente deixar para outro momento,
coitendo o risco de um prejuízo.
Conversamos com o Relator, Deputado Arnaldo Madeira, para que ao invés de votarmos uma
emenda aglutinativa fosse elaborada uma emenda
de redação que seria votada primeiro na Comissão
e, posteriormente, viria ao plenário para votação por
maioria e, então, incorporada ao texto. Esta emenda
de redação está vazada nos seguintes termos:

É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos
servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, bem
como aos seus dependentes que até a data
de publicação desta emenda tenham concluído os requisitos para a obtenção dos benefícios com base nos critérios da legislação
então vigente.
§ 2º Os proventos da aposentadoria a
serem concedidos aos servidores públicos
referidos no caput, em termos integrais ou
proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data da publicação desta emenda,
bem como as pensões dos seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram
atendidas as prescrições nela estabelecidas
para a concessão desses benefícios ou nas
condições da legislação vigente, prevalecendo a que for mais benéfica.
§ 4 9 São mantidos todos os direitos e
garantias, asseguradas as disposições
constitucionais vigentes, até a data da publicação desta emenda aos servidores inativos
e pensionistas, civis e militares, anistiados e
ex-combatentes, assim como àqueles que já
cumpriram até aquela data os requisitos
para usufruírem tais direitos, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição.
Este texto já foi discutido com o Relator, Deputado Arnaldo Madeira, e deverá ser votado corno
emenda de redação e não como emenda aglutinativa Entendemos que estarão preservados e garantidos todos os chamados direitos adquiridos.
Então, essa justificativa que salvaguarda, in,cluída, no art. 3!l do substitutivo, os que já tenham
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cumprido os requisitos para a obtenção da aposentadoria e pensão, não contempla situações préconstituídas, ferindo direitos adquiridos, pois alude à
legislação vigente.
Então, na verdade, esse é o objetivo, para que
ninguém fique prejudicado, e se ocorrer a promulgação da emenda aqueles que já tenham implementado seus direitos, quer por tempo de serviço, quer por
idade, não fiquem prejudicados.
Tenho a certeza de que esse é o anseio da
maioria da Casa para que não tenhamos prejuízos
individuais, até porque esse é o objetivo. Em havendo concordância do Sr. Relator, eu retiraria a emenda, Sr. Presidente, para que pudesse dar celeridade
aos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.
Consulto o Sr. Relator se está de acordo com a
emenda de redação.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ql!ero esclarecer o seguinte: desde o início da tramitação
dessa emenda no primeiro turno apresentei uma
proposta de redação que foi distribuída aos Srs. Líderes, a instituições corno a Universidade de São
Paulo, a UNESP, a Associação Paulista do Magistrados, e várias instituições.
Sempre disse o seguinte: a intenção do Governo, a intenção prevalecente no Senado em relação
ao art. 3 9 era a preservação dos direitos daqueles
que, de forma integral ou proporcional, já preencheram os requisitos para se aposentar à época da promulgação da emenda e poderiam ter os seus benefícios calculados de acordo com a legislação vigente
à época em que preencheram os requisitos para a
aposentadoria.
Surgiu então o problema das pessoas para
quem a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos não era a melhor situação para a
aposentadoria. A legislação anterior, no momento
em que eles preencheram os requisitos, era pior do
que a legislação atualmente vigente.
Então, 'convencionamos, o Deputado Arnaldo
Faria de Sá e um representante dos partidos da
Oposição, que faríamos uma redação que seria
acordada e aprovada na Comissão Especial. Portanto, o Deputado Arnaldo Faria de Sá leu uma redação
que foi discutida por mim e pela assessoria da Casa
no sentido de aperfeiçoar a redação com este sentido.
Sr. Presidente, quero expressar que estamos
de acordo com o sentido desta redação lida pelo De-
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putado Amaldo Faria de Sá, mas, evidentemente,
queremos continuar esta discussão e· este entendimento até o momento da aprovação na Comissão
Especial, que é o local apropriado, de maneira a termos um texto que preserve aquilo que venho expressando nesse microfone e que o Deputado Arnaldo Faria de Sá está expressando também neste instante.
Era esse o esclarecimento que queria dar, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Amaldo Faria de Sá, V. Ex' retira a emenda?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Diante da manifestação
do Relator que faremos uma emenda à redação, retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada a emenda.
O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ DE ABREU (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto é "não".
O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, estava no
serviço médico na hora da votação. Vim para o plenário, mas a votação estava se encerrando naquele
momento. Meu voto é -não·.
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação meu voto foi "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação o meu voto foi "não".
O SR. PEDRO CANEDO (PL - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação o
meu voto foi "não".
O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na última votação o meu
voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a mesa a seguinte
Emenda Aglutinativa nli 64
A partir do conteúdo dos §§ 1º e 22 do art. 3º
do Substitutivo do Senado Federal e das seguintes
emendas: Emenda n2 8-CE/98; Emenda n2 10CE/98; Emenda nº 36-CE/98; Emenda n2 68CE/98; Emenda nº 37-CE/98; Emenda nº 45-
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CE/98; Emenda n2 12-CE/98; Emenda n2 20-CE/98;
Emenda n2 42-CE/98; Emenda nS! 50-CE/98, já destacadas, dê-se aos §§ 2º e 3S! do art. 3 2 a seguinte
redação:
Art. 3º
.
§ 2º Os proventos de aposentadoria e
as pensões dos servidores e seus dependentes que, na data da publicação desta
emenda, tenham cumprido os requisitos
para obtê-los, serão calculados de acordo
com a legislação vigente na data em que tenham cumprido estes requisitos, não incidindo contribuição sobre proventos e pensões.
§ 3º Observado o disposto·no art. 40, §
15, da Constituição, os proventos de aposentadoria e as pensões a serem concedidas aos servidores e seus dependentes que
adquirirem o direito ao benefício após a publicação desta Emenda serão calculadas de
acordo com o disposto nos §§ 4S! e 8S! do
mesmo artigo, não incidindo contribuição sobre proventos e pensões.

Justificação
A emenda em tela visa afastar definitivamente
a possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre aposentadoria e pensão no serviço
público, e tem corno escopo dar redação que o harmonize com a decisão do Plenário ao rejeitar o § 12
do art. 40 da CF, que previa a contribuição dos inativos com proventos acima de R$1.200.
Esta cobrança constitui-se em verdadeiro confisco e redução de proventos de quem já satisfez todos os requisitos para gozar de seu benefício integralmente, e por isso deve ser, mais uma vez, rejeitada por esta Casa, como já foi em diversas oportunidades anteriores. A supressão do § 1S! do art. 40
da CF não afasta a possibilióde desta cobrança,
em virtude da redação dada pelo substitutivo ao art.
195, 11, que proíbe apenas a cobrança de contribuição sobre aposentadoria e pensão dos segurados
do INSS. Por outro lado, o art. 3º prevê, em seu § 12 ,
a isenção de contribuição para quem opte por permanecer em atividade, já tendo adquirido o direito à
aposentadoria, único entendimento lícito da decisão
deste Plenário.
Assim, para que se afaste definitivamente a cobrança dos inativos no serviço público, por lei orciinária da União, os Estados e os Municípios instituam
a cobrança de contribuição, sob o argumento de que
não há proibição constitucional, é necessário aprovar a presente emenda.
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Sala das Sessões,
. - Deputado Paulo
Paim - Deputado Eduardo Jorge, Bloco Parfamentar PT/PDTIPCdoB - Deputado Marcelo Déda, ViceLíder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB - Deputado Alexandre Cardoso, PSB/RJ Deputado
Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parfamentar
PTIPDTIPCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência comunica à Mesa que, Emenda Aglutinativa
nº 64, apresentada hoje, e distribuída ao Plenário,
assinada pelos Deputados Eduardo Jorge, Paulo
Paim, Alexandre Cardoso e pelos Líderes e Vice-Líderes do Bloco PTIPCdoBIPDT, Deputados Marcelo
Déda e Humberto Costa, que visa alterar os §§ 22 e
32 do art. 3º do Substitutivo à Proposta de Emenda
Constitucional nº 33, de 1995, que apresenta vícios
regimentais, contém matéria prejudicada, uma vez
que já foi decidida pelo Plenário.
Ao aprovar o destaque que suprimia o § 12 do
art. 40, o Plenário se manifestou a respeito da contribuição incidente sobre proventos de aposentadoria e
pensões. A emenda aglutinativa retoma com a matéria ao propor a inserção ao final dos §§ 2º e 32 do
art. 32 da expressão -não incidindo contribuição de
proventos e pensões·.
Retoma, assim, com a discussão sobre a cobrança de contribuições e proventos dos servidores públicos e sobre pensões de seus dependentes e propõe que a isenção seja conferida aos
atuais e futuros aposentados e pensionist~s da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Além disso, a emenda aglutinativa recorre a
conteúdos existentes em emendas que não foram
preservadas pelas aglutinativas que haviam sido
apresentadas até o momento da votação e posterior
reje!ção das emendas em bloco. Por exemplo, para
o art. 3º do substitutivo foram apresentadas as
Emendas Aglutinativas nºs 25, 26, 27 e 44. A partir
dessas emendas aglutinativas, foram mantidas
como válidas as Emendas nºS 14, 18, 37 e 55.
A emenda aglutinativa ora apresentada utiliza
como fontes as Emendas nºS 8, 10, 12,20,36,37,
42, 45, 50 e 68. Portanto, a única emenda válida,
comparando-se os dois conjuntos, seria a de nº 37,
que possui redação para o art. 32 do substitutivo diferente da proposta da emenda aglutinativa em
apreço.
Tendo em vista o exposto, a Mesa decide pelo
não acolhimento da emenda aglutinativa em análise.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo a sessão por uma hora.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte recurso:
Sr. Presidente, nos termos regimentais, recorremos da decisão desta Presidência sobre a Emenda Aglutinativa n2 64, apresentada ao Substitutivo da
PEC nll 33-1/95.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Assinam: Deputados Humberto Costa, PT - Marcelo
Déda, Líder do PT - Alexandre Cardoso, Líder do
PSB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
acolhe o recurso, que será submetido a votos pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Humberto Costa para
encaminhar.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no nosso entendimento, a questão relativa à contribuição do inativo
não ficou ExAtamente clara como este Plenário desejava.
Na verdade, foi prometida ao Plenário desta
Casa uma solução que abolisse inteiramente qualquer possibilidade de cobrança de contribuição de
servidores inativos. A preocupação deste Plenário é
de que a proibição de contribuição dos inativos não
se restrinja única e exclusivamente aos servidores
federais.
Na nossa compreensão e entendimento, não
fica afastada a hipótese da cobrança de contribuição
por parte dos servidores inativos. Sequer a votação
da medida provisória, que tratava dessa questão,
deixa de eliminar esse risco.
Por essa razão, valemo-nos de várias emendas apresentadas, que foram aproveitadas para várias emendas aglutinativas, feitas dentro do prazo
necessário. Propomos então deixar claro e inscrito
na própria Constituição que há proibição expressa
de que haja contribuição do servidor inativo. Entre
mais uma das manifestações esquizofrênicas da reforma da Previdência, existe algo absolutamente
contraditório. O Govemo diz que o servidor que tenha conseguido tempo de contribuição mas não tenha ainda conseguido a idade mínima, e vice-versa,
e se mantiver trabalhando, fica dispensado da contribuição. Trabalhando, fica dispensado da contribuição; no momento em que entra na inatividade, fica
sob o risco de voltar a contribuir.
Nosso recurso é no sentido de que a vontade
integral desta Casa possa se manifestar em dois
pontos de vista: primeiro, proibindo que, a qualquer
tempo, a não ser por nova mudança constitucional,
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se estabeleça a cobrança dos inativos; segundo, garantindo que essa proibição se estenda aos trabaIhadores do serviço público estadual e municipal.
EsSa é a fundamentação do nosso recurso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Votação o recurso. Convoco os Srs. Líderes para o encaminhamento das matérias. V. ~ terão um minuto para fazê-lo. Não se trata de destaque.
Quem for a favor da decisão da Mesa vota
-não- ao recurso; quem for a favor do recurso vota
-sim-o
Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.· Presidente, o PSDB vota -não-.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
que o recurso é pertinente. As cobranças aos aposentados,.às..pessoas que já prestaram a sua contribuição,
não devem ser feitas, a exemplo do que está acontecendo nos Estados e Municípios neste momento.
Pretendemos votar -sim- ao recurso. Isso deve
ser claramente proibido.
O PPS vota -sim-.
A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, é bom
lembrar a esta Casa que houve acordo na votação
com relação a não-eobrança dos inativos. O que significa que esta emenda consolida o posicionamento
político do Congresso Nacional no que diz respeito
à matéria, na medida em que a lei pode ser modificada muito mais facilmente do que a votação de texto na Constituição.
Por isso, apoiamos o recurso do PT e votamos
-sim-o
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota -sim- ao recurso.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a imprensa noticiou qlJando da votação da medida provisória
que os inativos e pensionistas estavam isentos de
contribuição.
Essa emenda aglutinativa é verdadeira. Quem
votar favorável ao recurso definirá se os inativos e
os pensionistas vão ou não contribuir.
Quem votar contra o recurso deixará uma porta
aberta para a contribuição de inativos e pensionistas. Isso tem que ficar detalhado para cada um dos
Srs. Deputados.

Maio de 1998

Quem votar favorável ao recurso impedirá de
forma definitiva que inativos e pensionistas contribuam.
Quem votar cóntrariamente deixará a porta
aberta para a legislação garantir a contribuição de
inativos e pensionistas.
Por ser o Partido Socialista Brasileiro contra
essa contribuição, votará favoravelmente ao recurso.
Votará -sim-.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota da
mesma forma e alerta o plenário para a observação
que o Deputado Alexandre Cardoso acabou de fazer.
É importante que, num regime contributivo, não
seja descontado de quem já contribuiu.
Na certeza de podermos assegurar isso, o PDT
recomenda à sua bancada que vote -sim- ao recurso.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota com
a decisão da Mesa. Conseqüentemente, vota -nãoao recurso.
0 SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores, entendendo ser vontade da Casa
que inativos e penSionistas sejam definitivamente
excluídos da contribuição para a Previdência e que o
recurso tem corno objetivo deixar explícito que esta
contribuição não se realizará, vota -sim-.
O SR. GERSON PERES (PPB _ PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria já
está vencida, tanto pela decisão tomada nesta Casa
como pelo Supremo Tribunal Federal, ao deixar
bem explicitado que o aposentado não pode contribuir para a Previdência. Esses dois pontos são fundamentais para justificar nossa posição.
A Constituição Federal estabelece que os Estados e Municípios têm a competência suplementar
para definir o problema das suas Previdências, ativas e inativas. Conseqüentemente não podemos votar esta matéria porque quebraremos um princípio
federativo. Com essas considerações o Partido Progressista Brasileiro recomenda a seus Deputados
não aprovarem o recurso. O voto é -não-o
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota -não- em apoio à decisão da Mesa.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sera revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -não-,
contra o recurso.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o acordo
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feito neste plenário foi cumprido rigorosamente pelo
Exrno. Sr. Presidente da República.
A medida provisória baixada já fez com que a
partir de março a contribuição sobre os inativos não
incidisse mais sobre seus vencimentos. Portanto, o
acorelo foi cumprido.
Sr. Presidente, legislar sobre Estados e Municípios fere um princípio federativo. É inconstitucional. O Congresso Nacional está tirando atribuições
que são das Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais. Assim sendo, concordamos com a decisão de V. ExA e votamos "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo entende que o recurso interposto
pela Oposição já é matéria vencida. Portanto, encaminha o voto "não".
A SRA. MARISA SERRANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela orelem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".
A SRA. NAIR XAVIER LOBO (BlocoIPMDB GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação.
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
com o recurso permaneçam corno se encontram.
(Pausa.)
REJEITADO.
O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Verificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar rapidamente, o quorum é de maioria simples.
O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela orelem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. UDSON BANDEIRA (BlocoIPMDB TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "não".
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela orelem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Seni
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no sentido da agilização da votação, sugiro à Mesa que solicite aos
Pariamentares que tomem assento nas bancadas.
Certamente, teremos a votação agilizada em muito
se a grande maioria votar, ao contrário do que está
acontecendo. A grande maioria está votando depois.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
acolhe a sugestão. Deputados, queiram sair do corredor e sentar. Vou esperar que todos tomem seus
lugares.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela orelem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. GEDOEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
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Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesrno dos postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não".
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Govemo recomenda o voto "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca os Deputados de sua bancada para virem ao plenário e recomenda o voto "não".
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro recomenda o voto "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Democrático Trabalhista recomenda o voto "sim".
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
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"sim" para que não se cobre a contribuição dos inativos e aposentados.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim" contra o desconto dos aposentados.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr.· Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em compensação, o PSDB vota "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda o voto "não".
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sf. Presidente, o PDT vota
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PSDB
é "não".
O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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dente, o PSOB vota "não" e solicita aos Srs. Parlamemares que venham a plenário.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
"sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não". PFL,
"não"
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT "sim".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda o voto "não" e convida os
Srs. Parlamentares que estejam em seus gabinetes
a virem a plenário votar.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ext' a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Há flúxo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A votação é por maioria simples. Vamos decidir logo.
O SR. ALMINO AFFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ext' a palavra.
O SR. ALMINO AFFONSO (PSB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei, por equívoca, "não· e meu voto é ·sim".
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, temos em
torno de 490 Srs. Parlamentares presentes à Casa.
Portanto, convido os Srs. Parlamentares que estejam nos corredores e nos seus gabinetes a virem
exercer o seu direito de votar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário, Srs. Oeputados. Facilita a
votação.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encaminha o voto "não" e solicita aos
Srs. Parlamentares que venham a plenário.
O SR. LUCIANO PlZZAlTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. LUCIANO PlZZAlTO (PFL - PRo Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, votei "sim" por
engano. O meu voto é "não".
O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o POT vota
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O S~. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB vota ·não·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. ~residente, podemos encerrar
,a votação.
O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. rRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·não·.
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou com
dúvida a respeito do meu voto. Não sei se votei corretamente. Quero declarar que o meu voto é ·não·
nesta votação.
O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
,0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota ·não·.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·não·. PFL
·não·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB solicita a
sua bancada que permaneça em plenário e vota
·não·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
·sim·.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo recomenda o voto ·não·.
O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

V. Ex' a palavra.

o
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (POT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
confirmar meu voto ·sim·.
O SR. JOÃO FASSAREUA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
·não·.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·não·.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo recomenda o voto ·não·.
O SR. PAULO BORNHAUSEN - Sr. Presiden.
te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
·sim·, mas meu voto é ·não·. Peço retificação.
Na votação anterior meu voto foi ·não· também.
O !.tR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.
O SR. SARAIVA FELIPE (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o painel
continua se recusando a acatar meu voto. Mas voto
é "não·.
O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. FREIRE JÚNIOR (B1oco1PMOB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
·sim·, mas meu voto é para ser ·não·.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota -sim-.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl' a palavra.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
registrar, na votação anterior o meu voto foi -abstenção-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. ODELMO LEÃo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
-não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl' a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei, mas
não apareceu meu nome no painel.
O SR. EDUARDO BARBOSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl' a palavra.
O SR. EDUARDO BARBOSA (PSOB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é -não-,
O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocolPMOB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto

é -não-.
SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio o
resultado da votação.

VOTARAM:
Sim:
132
Não:
300
Abstenções:
7
Total: ••••••••••••439
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É rejeitado o recurso contra a decisão da Mesa
pelo não-acolhimento da emenda aglutinativa n.li 64.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-

PUTADOS:"

"

.
Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PMOB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSOB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não
Amapá
Antônio Feijão - PSOB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Não
Gervásio Oliveira - POT - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim
Pará
Anivaldo Valle - PSOB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMOB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco - PMOB - Abstenção
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMOB - Não
Geraldo Pastana - PT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - POT - Sim
Hilário Coimbra - PSOB - Não
José Priame - Bloco - PMOB - Abstenção
Mário Martins - Bloco - PMOB - Não
Olavio Rocha - PSOB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não
Amazonas
Arthur Virgílio - PSOB - Não
Átila Lins - PFL - Não
José Melo - PFL - Não
Luiz Femando - PPB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não
Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMOB - Não
Eurípedes Miranda - POT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSOB - Não

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

11696 Quinta-feira 7

Moisés Bennesby - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvemani Santos - PFL - Não

Acre
Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Não
Emitio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - Bloco - PMDB - Não
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins
Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Não

Maranhão
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
césar Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Francisco Coelho - PFL - Não
Gastão Vieira - BlocolPMDB - Não
Haroldo Sabóia - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
João Alberto - Bloco/PMDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Neiva Moreira - PDT - Sim
Pedro Novais - BlocolPMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará
Anibal Gomes - PSDB - Não
Antônio dos Santos - PFL - Não
Ariosto Holanda - PSDB - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Não
Inácio Arruda - pedoB - Sim
José Linhares - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim

Maio de 1998

Leônidas Cristino - PPS - Sim
Marcelo Teixeira - BlocolPMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Sim
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Abstenção
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - BlocoIPMDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí
Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - BlocolPMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não
Waldir Dias - PPB - Não

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL - Não
Batinho Rosado - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Iberê Ferreira - PPB - Não
Laire Rosado - BlocolPMDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba
Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abnio - BlocoIPMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Sim
Ivandro Cunha Lima - BlocoIPMDB - Não
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Sim
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Não
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Não
Wílson Braga - PSDB - Não

Pernambuco
Antônio Geraldo - PFL - Não
Eduardo Campos - PSB - Sim
Femando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Chavas - Bloco/PMDB - Não
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José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
José Múcio Monteiro - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - BlocolPMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB - Abstenção
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Femando Torres - PSDB - Não
José Costa - BlocolPMDB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim

Sergipe
Bosco França - PMN - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Marcelo Déda - PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia
Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - p'PS - Sim
Coriolano Sales - PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eraldo Tinoco - PFL - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - PFL - Não
Jairo Cameiro - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - PSDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonivai Lucas - PFL - Não
Jorge Khoury - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
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Leur Lomanto - PFL - Não
Luiz Alberto - PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - BlocolPMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Cameiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - ~~L - Não
Walter Pinheiro - PT - Sim

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Não
Genésio .Bemardino - BlocolPMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
João Magalhaes - BlocolPMDB - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Mário Assad - PFL - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSDB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não
Neif Jabur - BlocolPMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronáldo Perim - BlocolPMDB - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Não
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Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden santiago - PT - Sim
Vittório Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
laire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espfrito santo
Adelson salvador - BIoco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB -

Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - BlocoIPMDB - Sim
Roberto Valadão - BlocoIPMDB - Não

Rio de Janeiro
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - PL - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Femando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - BlocolPMDB - Não
José Egydio - PFL - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Sim
Uma Netto - PFL - Sim
Undberg Farias - PSTU - Sim
Márcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer - PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - BlocolPMDB - Não
Nilton Cerqueira - PSDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Não
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Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Não
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Não
Ayres da Cunha - PFL - Não
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Carlos Nelson - BlocoIPMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Uma - PPB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não
Fábio Feldmann - PSDB - Não
Fernando Zuppo - POT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Melão Neto - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Anibal- PSDB - Não
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos santos - PFL - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - PFL - Não
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Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marquinho Chedid - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Michel Temer - BlocoIPMDB - Abstenção (Art.
17, § 12 do RICO.)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB _ Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - BlocolPMOB - Não
Welson Gasparini - PSDB _ Sim
Zulaiê Cobra - PSDB _ Não
Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - PT - Sim
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Rogério Silva - PFL - Não
Tete Bezerra - BlocoIPMDB - Não
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PedoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB _ Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não
Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - BlocolPMOB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - BlocolPMOB - Não
Maria Valadão - PTB - Não
Nair Xavier Lobo - Blocol PMDB - Não
Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra _ PPB _ Não
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Mato Grosso do Sul
Oilso Sferafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
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Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Não
Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - BlocoIPMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hennes Parcianello - BlocolPMDB - Sim
.i\JOé Borba - PTB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco!PMDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco!PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Valdomiro Meger - PFL ":'"" Não
Werner Wanderer - PFL - Não
Santa Catarina
Dércio Knop - PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco!PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco!PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Matos - BlocolPMOB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sir.,
Neuto de Conto - BlocolPMOB - Sim
Paulo Bomhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - POT -Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMOB - Nã"O
Vânio dos Santos - PT - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSOB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Oipp - PDT - Sim
Arlindo Vargas - PTB - Não
Carlos Cardinal- POT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco!PMDB - Não
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Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB ..,... Não
Germano Rigotto - BlocoIPMDB - Não
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas lima - PPB - Sim
Luiz Minardi - PT - Sim
Matheus SChmidt - PDT - Sim
Mendes Ribeiro Filho - BlocoIPMDB - Não
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - BlocoIPMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Ritzel- BlocoIPMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Valdeci Oliveira - PT - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Cignachi - BlocoIPMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. JOSé MAUR[CIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA. a palavra.
O SR. JOSé MAUR[CIO (PDT - RJ. Sem revisão do-orador.) - Sr. Presidente, meu voto é -simnesta votação.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é -não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:
Exm!2 Sr. Presidente da· Câmara dos
Deputados, nos termos regimentais, reqúeI'értlOs preferência para votação dos Destaques de Bancada nlls 4, 7, 8, 9, 2 e 1, nessa
ordem, após a votação dos Destaques nºs 5
e 6, apresentados ao Substitutivo do Senado à Proposta de Emenda Constitucional n!2
33, de 1995.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998.
Assinam: Vice-Líder do Governo, Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, lider do Bloco Parlamentar PMDBlPRONA Deputado Geddel Vieira Uma,
lider do PSDB Dbputado Aécio Neves, lider do
PFL Deputado Inocêncio Oliveira, lider do PPB
Deputado Odelmo Leão, lider do PTB Deputado
Paulo Heslanc:ler.O SR. FLÁVIO DERZI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.
V. ExA a palavra.
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O SR. FLÁVIO DERZI (PPB - MS. Sem revisão' do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto é -não-.
O SR. LUIZ DURÃO (PFL - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto não saiu no
painel. Meu voto é -não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Humberto Costa, para
encaminhar contrariamente.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, naturalmente somos contra esse pedido de
preferência, e por uma razão muito clara: todos aqui
sabem quais são os pontos efetivamente polêmicos,
todos aqui sabem onde estão os nós desses DVSs
para a bancada do Governo.
O que se está pretendendo aqui é uma manobra para se colocar como último· item de votação o
ponto que diz respeito ao redutor, para o qual o Governo não tem segurança suficiente para garantir os
308 votos no plenário. Assim, ele ganharia tempo
para que o plantão montado aqui por vários Ministros para atender a emendas individuais, garantindo
o voto nessas relações pouco assépticas que acontecem neste plenário, garantisse essa maioria.
O Brasil espera que os temas polêmicos sejam
decididos desde já. Achamos que devem ser votados temas como a idade mínima,'que é o componente mais perverso desse 'projeto, e a questão
do redutor, cujo texto a Casa soberanamente quer
rejeitar.
Com isso, o Governo não só procura fazer
suas negociações, mas também pressiona os Parlamentares que querem votar de acordo com sua própria consciência:'" que são a grande maioria.
Não podemos permitir que haja tempo para
que essas pressões possam acontecer e, assim,
tente-se intimidar aqueles que estão conscientemente convictos de que pelo menos esses dois pontos
devem ser extirpados da proposta de reforma da
Previdência.
Por essa razão, somos contra o pedido de preferência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Humberto Costa, esclareço a V. ExA e ao Plenário que equivocadamente concedi a palavra a V. ExA
para encaminhar contrariamente. Como já a havia
concedido, não quis interrompê-lo. Na verdade, deveriam falar o autor do requerimento e os Srs. Lídere
só para não fixar precedente.
O SR. CARLOS MENDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. CARLOS MENDES (BlocoIPMDB GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas votações anteriores meu voto foi MnãoM.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Sr. Deputado. Vamos permanecer em plenário.
O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi MnãoM.
O SR. SAULO QUEIROZ (PFL - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi MnãoM•
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Votação o Requerimento. Como votam os Srs. Líderes?
O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão' do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU também vota contra esse requerimento de preferência.
Sr. Presidente, concordamos com a intervenção do Deputado Humberto Costa, do PT.
Neste momento, nos gabinetes dos Ministros,
está ocorrendo a mais descarada barganha relativamente a compra de votos.
Em entrevista à Folha de S.Paulo, o Ministro
dos Transportes, !:loje conhecido em toda a República como o Mhomem-malaM, diz que vai liberaremendas orçamentárias demais de cinqüenta Parlamentares para que votem a reforma da Previdência.
Sr. Presidente, isso é uma imoralidade! Achamos que o Govemo tem de passar para as questões
polêmicas agora. Deve gan!:lar no voto e não por
meio da compra de votos.
.'
Por isso, o PSTU vota MnãoM.
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.- e Srs. Deputados, oPPS entende que o projeto que visa a
eliminar o redutor deve ser logo votado. Essa é uma
idéia que não nasceu no Governo; foi inclurda noSenado e é um equívoco completo de todos os pontos de vista, especialmente do da reforma administrativa. O que diz a reforma administrativa? Que é
preciso criar carreiras nas funções típicas de Estado.
E as funções típicas de Estado são ExBtarnente as
que têm salário acima de 1 mil e 200 reais: procuradores, magistrados, poljciais, professores universitãrios. Esse é o primeirO equívoco que está sendo
cometido ao se propor o redutor.
O segundo é decorrente do fato de que ele é
injusto, uma vez que vai atingir o salário sem que
também exista um redutor sobre a contribuição. E o
pior equívoco que o Governo está cometendo é em
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função de a aplicação do redutor de 30% poder propiciar uma corrupção incontrolável dentro do Estado.
Imaginem um procurador, um magistrado, qualquer
pessoa que tem um salário que não seja de marajá
- porque o pesquisador em fim de carreira está ganhando 2.900 reais, que não é salário de marajá
para ninguém - e que, ao final da sua carreira, sabe
que vai se aposentar com 30% de desconto. O que
vai fazer? Vai abrir um laboratório. O procurador vai
abrir um escritório de advocacia, o policial federal vai
abrir uma empresa de segurança. É um fator incantrolável de corrupção, e o Governo não deveria embarcar nessa armadilha.
M
Por isso, o PPS vota Mnão .
O SR. ODfLlO BALBINOm - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ODfuo BALBINOm (PSDB PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi Mnão-.
O SR. PRESIDENTE ·(Michel Temer) - Como
vota o PCdoS?
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB DF.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoS vota contra essa inversão.
Se o Governo quer de fato aprovar esses destaques, apelo à Uderança do Governo para que os
votemos de forma transparente, seguindo a seqüência, e não tentemos deslocar o destaque do redutor
para o último lugar. Dessa forma, fica claro para a
sociedade que o Governo tenta golpear de forma
brutal os servidores, tir~ndo sua aposentadoria inteOral. E isso está sendo observa~o por todo o Brasil,
quando estamos a poucos meses da campan!:la eleitoral. O método usado pelo Governo é o de ganhar
tempo, deixando como último destaque a ser votado
o que acaba com a aposentadoria integral, num golpe rnortal ao funcionalismo público do Brasil. Isso
não é possível! Então, vamos votar agora, de forma
transparente,. para mostrar que não há barganha,
que o negócio não foi decidido lá fora, que será aqui,
hoje, que vamos votar esse destaque.
O PCcIoB vota a favor da apreciação imediata
do redutor.
.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
-não·.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos numa
relação aritmética desigual: a Oposição em minoria,
esperando que uma vitória venha justamente de de-
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facção da base do Governo. Sem sombra de dúvida,
o redutor que o Governo introduziu nesse projeto é
uma medida polêmica. Não podemos dizer que vamos ganhar. O Governo também não tem certeza de
que vai ganhar, e dá uma demonstração de pouca
confiança quando tenta passar a votação do redutor
para o fim da fila. Nesse sentido, queremos fazer
essa aposta, queremos ganhar esse debate, mesmo
sendo numericamente inferiores.
POT vota, portanto, -não-.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem polemizar com V. Exª, o art. 117 me assegura a palavra
por cinco minutos para falar sobre o requerimento de
preferência, mas não vou usar todo esse tempo.
Sr. Presidente, o que escutamos da base do
Govemo é que essa matéria está EXªustivamente
discutida. Se não for pela discussão, o que leva ao
pedido de adiamento? Se ela está EXªustivamente
discutida, deveremos votar, primeiramente, os pontos polêmicos.
Não sou daqueles que fazem acusação, porque acho que o convívio democrático tem de ser
mantido No entanto, gostaria de ouvir de qualquer
Deputado da base governista o que mais pode ser
discutido nos destaques a que se está dando preferência e naqueles que estão sendo deixados para o
final. Isso está criando uma enorme angústia para o
cidadão brasileiro. (Tumulto em plenário)
Tenho direito a cinco minutos e não os estou

a

a

usando. Só gostaria de dizer que estou correto.
art. 117 me garante cinco minutos.
Sr. Presidente, quero deixar claro que é fundamental que votemos os destaques na seqüência,
porque, se eles estão EXªustivamente discutidos,
nada cabe mais a apresentar.
Partido Socialista Brasileiro vota para que
seja mantida a seqüência apresentada pela Mesa.
Portanto, vota contra o pedido de preferência; vota
-não-o
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores,entende que todos os destaques são
de pleno conhecimento dos Parlamentares. Não vernos motivo para que determinados destaques sejam
preteridos, sejam adiados. O melhor que esta Casa
pode fazer é seguir Exªtamente a ordem já programada para as votações, independentemente do grau
de polêmica ou de consenso com relação a cada
um deles.
Por essas razões, o Partido dos Trabalhadores
encaminha o voto -não-.

a
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -sim-.
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BlocolPMOB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMOB encaminha o voto -sim-.
O SR. ARUNDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
-sim-.
O SR. AéCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -sim-.
O SR. INOC~NCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
-sim-, mas estranhamos a posição dos partidos de
Oposição. Estes não desejam que consigamos um
entendimento em torno do redutor, algo que buscamos há muito tempo.
É um direito que nos assiste procurarmos,
cada vez mais, aprimorar o texto. Por isso, o requerimento é válido, correto e sério.
a Partido da Frente Liberal recomenda o voto
-sim-o
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB _
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha voto -sim-.
A SRA. MARIA ELVIRA _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. ExI a palavra.
..,

o

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, desejo
ratificar que, na votação anterior, o meu voto foi
-não-.
O SR. NOEL DE OUVEIRA (BlocoIPMOB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o meu voto foi -sim-.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -sim-o
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-·
tação o requerimento.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se
acham. Aqueles que forem contra levantem o braço~
(Pausa.)
Aprovado.
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr; Presidente,
peço a palavra pela ordem.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 1998"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi -sim-, e nas duas primeiras,
-não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento· de destaque n2 4, do seguinte
teor:
Requerimento de Destaque n2 4
(Da Bancada do PSB)
Sr. Presidente,
Com base no art. 161, inciso I e § 22, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeremos destaque para votação em separado das expressões -...sessenta anos de idade...- -...cinqüenta
e cinco anos de idade...-, constantes da redação
dada pelo inciso I do § 72 do art. 201 da CF, conforme art. 12 do Substitutivo.
Justificação
As expressões que ora pretendemos suprimir
estabelecem requisitos de idade para aposentadoria,
na regra permanente .do Regime Geral da Previdência Social.
Essas idades, dê 60 anos para homens e 55
para mulheres, tanto nO serviço público como no gerai, farão com que fiquem excluídos cerca de 6 mi- .
lhões de brasileiros do direito da aposentadoria, uma
vez que, independentemente de terem contribuído
Por 35 anos ou mais,n~o poderão se aposentar até
que se completem esses anos.
Num país Onde quase 80% dos aposentados
recebem apenas um salário mínimo, e as condições
de trabalho são precárias, essas medidas somente
punem aqueles que entraram muito cedo no mereado de trabalho.
Considerando que esta Casa já negou, através
do destaque do Deputado Amaldo Faria de Sá, a
instituição de idades mínimas com limites inferiores
dos servidores públicos: 55 anos para homens e 50
para as mulheres, conforme substitutivo apresentado pelo atual Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, elevar, ainda mais, essas idades nos
parece uma severa punição, principalmente, para
com os trabalhadores que começaram suas vidas
ativas com 10, 12 ou 15 anos, como é notadamente
registrado nas áreas de interior do País.
A exigência ora· proposta, independentemente
dos graves problemas decorrentes da aprovação da
reforma administrativa, prejudicará, principalmente,
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aqueles que ingressarem muito cedo no mercado de
trabalho.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. Deputado,Alexandre Cardoso, líder do PSB - Deputado José Pinotti (PSB - SP) - Deputado Humberto Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB - Deputado Colbert Martins, Vicelíder do PPS
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o nobre Relator, Deputado Amaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este dispositivo, que trata da idade mínima para aposentadoria com base nas regras permanentes da reforma
da Previdência, terá aplicação ~aqui". a 25 91,J 30
anos. Na verdade, 'estamos estabelecendo uma regra para quem vier a ingressar no sistema após a
promulgação desta emenda constitucional. Ao mesmo tempo, este dispositivo estabelece a idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 para homens.
Em verdade; Sr. Presidente, a inexistência de
idade mínima para a aposentadoria beneficia os setores da sociedade em que há maior remuneração:
os de emprego permanente, ou seja, os do setor público. O trabalhador - o que se aposenta com um ou
dois salários mínimos -, na verdade, já se aposenta
hoje com 62 ou 65 anos.
Estamos, pois, estabelecendo uma regra que
reflete justiça: colocar os que ganham mais na m.3Sma situação dos que ganham menos, hoje obrigados
a se aposentar após os 60 anos. A estrutura demográfica da população brasileira alterou-se profunda~
mente. Atualmente, o cidadão que chega aos 60
anos de idade, em qualquer região do País e com
qualquer faixa de renda, tem expectativa de vida de
chegar aos 77 anos de idade. Segundo o IBGE, as
mulheres, que chegam aos 55 anos, têm expectativa de vida de chegar aos 79 anos de idade.
A regra que estabelecemos é, portanto, socialmente justa. Reitera uma regra válida para os
que ingressarão no sistema após a promulgação
da emenda constitucional. Vai viger daqui a 30
anos!
Nesse sentido, nosso encaminhamento é contrário ao DVS e a favor da manutenção da idade mínima na regra permanente: 60 anos para homens e
55 para mulheres.
O SR. PRESIDENTE (Mic:h~I"Te~r) - o Helator é rontra o destaque.
O SR. MURILO DOMINGOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que na votação anterior meu voto é -sim-.
O SR. EMERSON OLAVO PIRES (PSDB RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votaçãd anterior, na última, meu voto foi -não-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Cardoso
para encaminhar a favor.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
que os Srs. Parlamentares observassem o encaminhamento do eminente Relator. S. Ex'. só esqueceu
de dizer da conjugação entre tempo de contribuição
e idade mínima. E a pergunta que eu gostaria que
fosse respondida é sobre aquele jovem que começou a trabalhar aos dezesseis ou dezessete anos.
Não estamos discutindo o limite de trinta e cinco
anos relativo às atuais condições de trabalho. Estamos discutindo o limite de trinta e cinco anos de contribuição conjugado com a idade mínima daquele cidadão que começou a trabalhar nas condições de
vinte anos atrás. Por exemplo, hoje, nos grandes
centros, 90% dos motoristas de ônibus dirigem seus
veículos usando a direção hidráulica. O desgaste de
um cidadão que trabalhou durante vinte anos é para
sempre. Obviamente, a higidez laborativa desse cidadão que trabalhou durante vinte anos não é a
mesma de hoje. O eminente e competente Relator
se esquece de falar na conjugação entre idade mínima e tempo de contribuição. Por quê? Aquele menino da região Nordeste que começou a trabalhar aos
quinze anos não mais se aposentará com trinta e
cinco anos de contribuição e terá de passar, no mínimo, por uma regra de transição.
A heterogeneidade social deste País, bem
como a de higidez laborativa, não nos permite falar
em idade média. Idade média é um conceito que só
poderíamos aceitar se não tivéssemos o homem do
Piauí que pode morrer antes de completar os 35
anos de contribuição. O homem do interior do Piauí
não tem as mesmas condições de trabalho daquele
do interior de São Paulo. O trabalho do motorista de
ônibus do interior do Amapá não tem as mesmas características do trabalho do motorista de ônibus do
interior do Rio de Janeiro. Associar tempo de contribuição a idade mínima é sacrificar as já mais sacrificadas regiões, é não fazer a avaliação da higidez laborativa, é reputar a idade média no interior do
Piauí, da Paraíba e do Maranhão igual à do Sul do
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País. Os Deputados do Norte, Nordeste e CentroOeste têm de observar essa referência. Falar em
idade média é considerar homogêneas realidades
diferentes. Neste País, o conceito de idade média
não deve ser usado se levamos em conta a higidez
laborativa, o tempo de contribuição e a idade mínima.
Sr. Presidente, a base do Govemo tem de dar
uma explicação ao Norte, ao Nordeste e ao CentroOeste sobre essa expressão que o Relator - de São
Paulo - tentou usar. Não é dessa forma que faremos
justiça. Quando associamos idade média a tempo de
contribuição, temos de pensar naquele cidadão que
começou a trabalhar sob as condições de quinze,
vinte anos atrás, e não sob as de hoje.
Fica o desafio: eu gostaria que a bancada do
Nordeste identificasse alguém que tenha contribuído
35 anos e associasse esta contribuição à idade mínima. Então, Sr. Presidente, está claro: quem votar favoravelmente ao texto do Relator associará o tempo
de contribuição à idade mínima e estará sacrificando
mais de 6 milhões de brasileiros. Esta é a realidade,
a verdade.
Por isso, defendemos o Destaque de Votação
em Separado apresentado pela bancada do Partido
Socialista Brasileiro, que termina com essa vinculação, garantindo o direito à aposentadoria aos que
contribuíram 35 anos. Associar tempo de contribuição
à idade mínima nas condições geográficas e geoeconômicas do Brasil, parece-me um pouco insensato.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação as expressões destacadas. Como votam os
Srs. Líderes?
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS concorda
em muito com a análise apresentada pelo Deputado
Alexandre Cardoso. Trabalhar fazendo a média envolve ônus profundos sobre a qualidade e a expectativa de vida. Quando trabalhamos com média nacional estamos, na realidade, utilizando ponderações
realizadas pelo Sul e Sudeste desenvolvidos e não
pelo conjunto dos Estados que sofrem outros padrões de mortalidade infantil e geral, dispondo de outras
incidências de doenças. Este País é continental; por
isso, vive padrões de qualidade e, portanto, de esperança de vida absolutamente influenciados pela mortalidade infantil. Se hoje ela é redutível com soro fisiológico, com saneamento básico, isso porém não
influencia no que se relaciona ao desgaste provocado pelas condições de trabalho.
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Portanto, ao considerar que esse projeto trabalha
com esperança de vida média e não leva em conta as
diferenças regionais, as diferenças de padrão de salário e de qualidade de vida, o PPS vota ·não·.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito
rapidamente, gostaria de convidar o Presidente e os
Deputados desta Casa a fazerem comigo uma conta
aritmética muito simples, banal. se eu estiver errado
nos números, por favor me interrompam, que vou reconhecer o meu erro. O substitutivo do Senado diz
que é necessário 35 anos de contribuição e 60 anos
de idade mínima. Não diz "ou·, diz "e". Ou seja, as
duas condições são necessárias: 35 anos de serviço
e 60 de idade mínima.
Vamos considerar dois exemplos muito simpies. Um cidadão de classe média, universitário,
meu filho, filho dos Deputados, filho de gente rica,
que se forma aos 25 anos de idade e começa a trabalhar. Ele contribui 35 anos e se aposenta aos 60
anos de idade. Ele trabalhou 35 anos.
Agora, vamos considerar um operário padrão
brasileiro, que larga a escola, porque ela é arcaica e
elitista. Ele começa, por necessidade, a trabalhar
aos 15 anos de idade - não estou inventando nanhum caso especial, estou falando do operário padrão brasileiro. Esse cidadão trabalharia, portanto,
45 anos, porque vai se aposentar somente aos 60
anos de idade.
Então, a diferença entre um cidadão de classe
média ou alta, que trabalha 35 anos, e um operário
padrão brasileiro, que trabalha 45 anos, é ridícula e
simplesmente de 10 anos a mais de trabalho para o
operário, para o pobre, para o excluído.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é isso o
que estamos votando. Se abolirmos a idade mínima,
já que perdemos a oportunidade de abolir aquilo que
era essencial, que é o tempo de contribuição, estaremos pelo menos equalizando o tempo de trabalho
de um operário, de um médico, de um engenheiro,
de um advogado, de um filho da classe média ou da
classe rica brasileira.
Não estamos aqui para acentuar as diferenças
sociais, mas para diminuí-Ias. Não basta a reforma
da Previdência ser hoje a grande negociata do século, pois vai fazer uma transferência de quase 2 trilhóes de reais dos cofres públicos para a Prudencial e
outras companhias americanas. Não basta isso. É
preciso que ela encerre mais uma perversidade contra a classe brasileira desfavorecida.
Srs. Deputados, se a minha conta estiver errada, por favor me corrijam.

Quinta-feira 7 11705

Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
encaminha favoravelmente a esse DVS e informa
que se encontra em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSTU?
Vou pedir aos Srs. Líderes que falem por ordem de chamada, pois fora dela não vou mais permitir.
O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
José Pinotti disse tudo de forma didática, de forma
lúcida. Este projeto é uma violência contra o jovem
trabalhador brasileiro; este projeto privilegia os filhos
das elites. Quem começar a trabalhar com 25 anos
terá aposentadoria aos 60, contribuindo 35 anos.
Mas o jovem trabalhador brasileiro, que começa a
trabalhar aos 15, 16 anos, vai contribuir mais de 40
anos.
Então, este projeto é uma violência, é uma
enorme injustiça contra o jovem trabalhador, contra
o filho do operário, contra o filho das camadas mais
humildes da sociedade brasileira!
Por isso, o PSTU está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PCdoB?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PedoB - RJ.
sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, encaminho a votação desta tribuna para tentar, neste burburinho do plenário, pelo menos chamar a atenção
de alguns Parlamentares sobre a importância e a
gravidade do que se está votando neste momento.
Não estamos nem discutindo a idade mínima no serviço público, dispositivo que, aliás, este próprio Plenário derrotou na primeira votação da Previdência
Social. E se discutia na ocasião a entrada no mercado de trabalho após os 18, 19, 20 anos de idade.
Esta votação diz respeito a um destaque que
tenta retirar do texto a idade mínima no Regime Geral de Previdência Social, ou seja, regime que, na
sua maioria, tem aposentados que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, na grande média.
São Exatamente esses que não têm conseguido sequer comprovar a contribuição, porque grànde parte
está na informaiidade e outra boa parte é de subempregados pagos por patrões que recolhem e não repassam ao INSS (apropriação indébita), que têm,
portanto, dificuldade em comprovar os 35 anos de
contribuição.
Daí o Congresso acrescenta o critério de idade
mínima para pessoas que entram no mercado de
trabalho, legalmente, aos quatorze anos e, ilegal ou
inconstitucionalmente, aos doze ou treze anos. São
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esses que estão sendo obrigados a provar que contribuíram por 35 anos e que vão ter como critério de
soma a idade de 60 anos. Isso significa impedir que
milhões de brasileiros consigam se aposentar! Num
país do flagelo, da seca, que não tem reforma agrária, que não tem mercado de trabalho em crescimento - pelo contrário, o mercado de trabalho diminui -,
esse critério é absolutamente violento. E vamos aqui
somar o critério da idade mínima, impossibilitando
que milhões de trabalhadores que recebem um salário possam se aposentar?!
Por isso, apelamos para que V. EXªs. atentem
para a gravidade desse problema e para aprovação
deste destaque, retirando do texto esse único critério
do regime geral, que é a idade mínima para esses
trahalhadores que recebem um salário, garantindo lá
o que não conseguimos retirar, que é a comprovação do tempo de contribuição. Mas que não. se
acrescente a esses trabalhadores de baixa renda o
critério da idade mínima, porque senão estaremos
colaborando para a não-aposentadoria de quem já
contribuiu 30, 35 ou mais anos do que os filhos daqueles que entram no mercado aos 30.
O PCdoB encaminha o voto "não". Votaremos
no momento em que se atingir o quorum, mas até lá.
estaremos em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- '0'
PCdoB está em obstrução e votará "não" no. mo.- .
mento oportuno.
Como vota o PL?
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto
"não", porque o regime é contributivo:. pagou 35
anos, tem direito de se aposentar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - OPL
.
vota "não".
Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sém revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,m e Srs. Deputa-'
dos, penso que todos os números já foram aqui exibidos e é claro que a grande maioria dos votos está
definida.
Minha presença na tribuna é muito maIs para
deixar assinalado que pelo menos para alguns não
passou despercebido o que realmente está ocorrendo com essa proposta de emenda à Constituição.
Quando se divide as regras em duas (para
aqueles que agora já estão contribuindo para a Previdência, já estão no mercado e para aqueles que
vão entrar daqui para diante - e aí encontramos tratamentos diferentes), a rigor não se está produzindo
nenhum ato de generosidade. A rigor, esse dispositi-
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vo, aparentemente inofensivo, porque afinal é para
quem vai entrar no mercado depois de promulgada
essa emenda, não ofende direitos adquiridos, é umá
nova regra contratual. Mas essa regra contratual não
está dissociada da manutenção da previdência púb1ica para todos aqueles que estão no mercado de
trabalho, porque é pura e simplesmente atuarial. É
preciso que haja essa realimentação. Além do mais,
claro está que existe o objetivo de fortalecer mecanismos de previdência privada. Devo-lhes dizer que
não sou contra o surgimento de mecanismos de previdência privada, desde que haja uma boa previdência pública e a previdência privada seja uma opção
de qualquer cidadão. O que está sendo produzido
é um conjunto de circunstâncias para inviabilizar a
previdência pública e para lançar 200 bilhões de dólares - cálculo de todos os técnicos - na administraçãodas seguradoras e dos bancos.
Muitos se lembram de experiências como a da
Capemi; outros acompanharam a quebradeira no
México, onde os fundos de pensão norte-americanos tinham investido. Mas eis que de repente a crise
financeira fez o dinheiro virar pó. Daí chegou lá a VI
Frota norte-americana para dar dinheiro, mas tomando-se em garantia o petróleo mexicano.
. .O Brasil não dispõe desses elementos de persuasão. Vai-se converter o dinheiro de aposentadoria e pensão em capital de risco. O dinheiro de aposentadoria e pensão, na realidade socioeconômica
que nós vivemos, não pode se tomar capital de risco. Tenho pouca ilusão com o resultado desta votação. Tem havido aqui várias e várias propostas que
atingem gritantemente o ~i1teresse popular.
Esse glossário do neoliberalismo, que fala em
moralidade - às vezes pela voz de pessoas que
não têm qualidade, para usar o termo -, que fala em
fim de privilégios de pessoas que se nutriram de privilégios ao longo da vida, é o que também está, neste momento, impulsionando o fim da previdência pública, com a inclusão desse dispositivo.
O PDT vota contra o texto, vota pela supressão, vota "não" a este texto, para que, futuramente,
possamos dizer às vítimas do que aqui poderá ser
aprovado hoje que nós lutamos até o último momento!
.. O SR•. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ternos consciência de que a reforma da Previdência, que está
sendo dAiscutida nesta Casa, está sendo votada
Exatamente para assegurar direitos daqueles que
hoje estão aposentados.
Por que digo isso, Sr. Presidente? Digo, porque é impossível que o Brasil continue a aposentar
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jovens que estão no auge da sua força física, intelectual e com toda capacidade.
Dou-lhes alguns exemplos, Sr. Presidente, srU
e Srs. Deputados. Num posto de seguro social de
uma cidade gaúcha foi constatado que um trabalhador se aposentara aos 37 anos, tendo como artifício
comprovado 30 anos, sete meses e sete dias de trabalho. Isto não pode mais acontecer! Se continuarmos assim, amanhã teremos a inversão: muito mais
aposentados do que pessoas trabalhando.
Quem irá manter os aposentados? A sociedade não agüenta mais isso. É impossível continuarmos dessa maneira. Estamos conscientes da nossa
responsabilidade. Sabemos das críticas que vamos
receber, mas assim o fazemos para assegurar o pagamento dos aposentados amanhã. Hoje, no trabalho privado, 2,1 pessoas trabalham para um aposentado; na área pública, essa proporção é de um trabalhador para um aposentado, e, nas áreas que ganham mais, cujos salários são mais elevados, infelizmente existe um trabalhando para 2,8 ou 3 aposentados. Já existe a inversão.
Por isso, o Partido Trabalhista Brasileiro, não
fugindo da sua origem, mas pensando no trabalhador, naqueles que ganham menos - os que ganham
menos são os que se aposentam mais tarde; quem
se aposenta mais cedo é o privilegiado que está ganhando mais - vota -sim-, pela manutenção do texto.
O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exi! a palavra.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação nominal
anterior meu voto foi -sim-.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exi! a palavra.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero começar fornecendo algumas informações não só aos Deputados do Rio Grande do
Sul, mas também a todos os Deputados desta Casa.
Todos sabem que o Rio Grande do Sul tem o melhor
índice de desenvolvimento humano do País. Naquele Estado, a idade média de falecimento dos segurados da Previdência Social é de 56 anos. Segundo
dados do Banco Mundial, apenas 9% da população
brasileira atinge ou supera os 60 anos de idade. Outro dado: se já estivesse valendo a combinação de
tempo de contribuição, idade média e idade mínima
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que o Governo quer impor ao povo brasileiro, teríamos não 15 milhões de aposentados no Brasil, mas
apenas 9 milhões.
Para que os Srs. Deputados votem com consciência, representando os interesses do povo brasileiro
e não os do Governo, de bancos e seguradoras, quero
registrar que, ao estabelecer idade mínima para aposentadoria combinada com o tempo de contribuição,
na verdade, é uma contra-refonna que atinge de forma violenta os mais pobres. Estabelecer idade mínima
é profundamente antidemocrático e injusto!
Quero fazer uma pergunta simples: quem começa a trabalhar mais cedo em nossa sociedade?
São os pobres. Por exemplo, o trabalhador rural, na
economia familiar, começa a trabalhar com 10 anos
de idade, ou até menos. Essa criança terá de trabaIhar e contribuir durante 50 anos, se for um menino,
para atingir a idade mínima.
Se estamos falando de tempo de contribuição,
é fundamental que os Parlamentares reflitam: 57%
da população economicamente ativa no Brasil não
têm carteira assinada. Vão contribuir como?
Na verdade, S,a& Deputadas e Srs. Deputados,
embora argumentem que essas medidas garantem
os direitos daqueles que vão se aposentar, essa
contra-reforma impedirá que milhões e milhões de
trabalhadores se aposentem. Portanto, sob esse argumento mentiroso está uma fraude: o desvio de racursos da Seguridade Social, que, nos anos de
1996 e 1997, totalizou 20 bilhões de reais.
Não é por acaso que o Governo se recusou a
propor medidas para democratizar o gerenciamento
da instituição, a fim de tomá-Ia transparente e impedir a fraude. E mais: acabar com a sonegação, com
as verdadeiras anistias, perdoando multas e aprovando, em 1991, 1993, 1995 e 1997, leis que estimulam o calote na Previdência Social.
O PT vota-não- e está em obstrução neste momento. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?
.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro recomenda o voto -sim-.
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.- e
Srs. Deputados, aprendemos a respeitar tod9s os
argumentos aqui expostos, mesmo quando deles
discordamos. Ouvi atentamente todos os oradores
da Oposição, que repetiram de forma insistente arglimentos absolutamente equivocados nesse caso
específico. Por exemplo, o Deputado Arlindo China-
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glia, por quem nutro especial respeito, citou o caso
dos trabalhadores rurais. Foi ExBtamente a Constituição de 1988 que estabeleceu a idade limite para essés . trabalhadores, que supostamente são os que
começam a trabalhar mais cedo. Não está sendo alterado, portanto, esse dispositivo constitucional. O
que estamos tentando fazer, Sr. Presidente, é estabelecer o mesmo tra~amento para o trabalhador urbano. Ao contrário do que dizem, no nosso entendimento os mais ricos, a classe média abastada é que
aproveita as brechas da lei, para se beneficiar de
aposentadorias absolutamente privilegiadas, em idade precoce.
Esta casa vai mostrar ao mundo qual é a sua
cara: se é a de quem defende os poucos privilegiados, ou se é a de quem quer reformas corajosas,
uma previdência pública viável e capaz de prestar
efetivos serviços ao cidadão brasileiro. É importante
frisar, Sr. Presidente, que em todos os outros países
da América Latina a idade mínima é pelo menos
'cinco anos a mais em relação à idade mínima esta~
belecida em nosso País.
Portanto, embora tenha respeito por aqueles que
divergem das nossas opiniões, mesmo que equivocadamente, sou forçado a dizer que desejamos uma Previdência que benefICie o trabalhador. Como a sua cara
é. a de quem deseja a reforma, em consonância com o
que deseja a população, ao contrário daqueles. Pariamentares que defendem o atraso e o privilégio, o
PMDB vota "sim", pela manutenção do texto.
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, estamos finalmente votando o eixo fundamental· da reforma previdenciária. Ouvi com enorme
atenção e especial interesse os argumentos técnicos
expostos pelos Líderes da Oposição e fiquei surpreso com a inconsistência dos mesmos, que também
caracterizou a explanação do ilustre representante
do PT. Essas inverdades só podem ter o objetivo de
mascarar a realidade e iludir a sociedade brasileira
sobre o que estamos votando.
Será que somos masoquistas? será que estamos querendo punir grande parte da sociedade brasileira? Ou será que a grande maioria desta- Casa,
pela primeira vez em décadas, está tendo a responsabilidade de apontar o problema crucial do País, ou
seja, o déficit previdenciário, e apresentar solução
respaldada em critérios extremamente claros e justos?
É preciso que se diga que as regras que estabelecem a idade mínima para aposentadoria existem
em praticamente todas as nações avançadas do
mundo e valerão, na sua integridade, apenas para
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aqueles que ingressarem no serviço público d~qui
por diante. Para os homens, a idade mínima será de
53 anos e para as mulheres, de 48 anos. Será qus é
muJtQ, .&r. Presidente? A regra de transição proposta
pela base. do Governo preserva os trabalhadores
que já se encontram no sistema.
Outro dado falacioso aqui apresentado deve
ser desmentido. Análise mais consistente e aprofundada sobre a Previdência Social mostrará que apenas 14,5% dos beneficiários seriam atingidos pela
nova regra da idade mínima. Cerca de 85% estariam
imunes, sobretudo os que ganham menos. Estes
continuarão se aposentando pelo critério de transição.
Outro dado absurdo mencionado pelo ilustre
Líder do PT, que não posso deixar de contestar, diz
respeito à situação daqueles que começaram a trabalhar aos dez anos de idade. Segundo S. EXª., esses deverão trabalhar por mais cinqüenta anos, para
se aposentar. Está registrado nas notas taquigráficas.
É mentira o que disse o representante do PT!
Garantimos no substitutivo do Relator, Deputado ArnaIdo Madeira, que ninguém contribuirá por mais de
35 anos. O trabalhador que não alcançar a idade
mínima, quando completar 35 anos de contribuição
não precisará mais contribuir, esperando apenas alcançar a idade estabelecida para, aí sim, receber os
benefícios.
Sr. Presidente, tenho extrema convicção de
que as futuras gerações agradecerão àqueles que
não se curvaram aos pri\(i1égios, às corporações e
disseram um destemido "sim", a favor do texto do
Relator, Deputado Amaldo Madeira.
Votamos "sim", pela manutenção do Relatório
e a .favor do País. (Palmas.)
O SR. INOC@NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
sem revisão do orador.) - Sr. President~, acredito
que votamos· neste momento a mais importante medida da reforma da Previdência Social, não apenas
do Brasil, mas de qualquer país que deseje uma
previdência saneada, a serviço dos que esperam
receber seus vencimentos no final do mês e se
aposentar.
Sr. Presidente, atualmente em apenàs sete
países a aposentadoria não é concedida pelo critério
da idade mínima: Brasil, Banin, Egito, Equador, Irã,
Iraque e Kuwait.
Sr. Presidente, até os nossos vizinhosestabeleceram a idade mínima. Na Argentinà é 64 anos de
idade para o homem e 59 anos para a mulher, no
Uruguai é 60 anos para o homem e para a mulher,
no Chile é 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher.
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Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, país parade que aqueles que contribuíram para sua aposentadaria tenham a certeza de que no fim do mês irão
digma da democracia no mundo, que procura por
receber seus vencimentos, assim como aqueles que
meio de uma melhor distribuição de renda fazer, justiça social, a idade mínima é 65 anos para o' homem
ainda irão se aposentar.
Assim, Sr. Presidente, o Partido da Frente lie para a mulher; na Inglaterra, 65 anos para" (, '00mem e 60 anos para a mulher; na FrariÇá, 60 afiOs
beral recomenda o voto ·sim" para a manutenção do
texto.
para o homem e para a mulher.
Além do mais, a Constituição atual, nos arts.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 40 e 201, já define a aposentadoria por limite de idaRJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide: no campo 60 anos para o homem e 55 anos
derança do Governo recomenda o voto ·sim·.
para a mulher e para o restante da classe trabalhaO SR HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem redora ,65 anos para o homem e 60 anos para a muvisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos TraIher. Mas sabem quem utiliza isso? Apenas os mais
balhadores está em obstrução.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presipobres, porque têm dificuldade em conseguir tempo
de serviço.
dente, peço a palavra pela ordem.
Tenho aqui, Sr. Presidente, em mãos o livro
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
branco da Previdência Social. Sabe o que ele diz?
V. ExB a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Diz que no posto de CaXias, no Rio Grande do Sul,
há centenas de aposentadorias com 36, 37, 38, 39,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder
40, 41 e 42 anos de idade. Sabe por quê? Porque a
Aécio Neves falou no seu encaminhamento que a
pessoa que completar 35 anos de contribuição,
média de idade hoje para aqueles que têm maior 58enquanto não atingir o limite de idade, está isenlário, sobretudo no funcionalismo pública, é 49 anos
de idade.
'
ta da contribuição. Quero dizer que isso não é
Sr. Presidente, o segundo sofisma aqui apreverdade.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presisentado é que a expectativa de vida do povo brasidência solicita a todos' os' Srs. Deputados que toleiro é pequena, o que leva tanto o homem como a
mulher a usufruírem pouco de suas aposentadorias.
mem osseus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
Está-se confundindo período de vida média com ex,Os Srs. Deputados que se encontram nas banpectativa de vida. O período de vida média pode não
ser tão alto por causa da mortalidade infantil, más a
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
expectativa de vida para a mulher que se aposentar
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
aos 55 anos é de mais 23 anos e para o homem que
votos:
se aposentar aos 60 é de mais 17 anos. .
, Os Srs. Deputados que se ençon~ram nas banSr. Presidente, precisarnosevitar as' aposentacadas queiram acionar o botão preto no painel ,até
dorias precoces para que ó sistema seja mais justo
que aS'luzes do posto se apaguem.
e mais equânime, sobretudo' éôma classe trabalhá-Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos poderão fazê-lo nos postos avulsos.
dora, que tem menor poder aquisitivo e 'menor. apo'"
Comunico aos Srs. Deputados que teremos nosentadoria no Pàís.
Assim, desejamos colOcar esse limite de idade
vas votações. Portanto, permaneçam em plenário.
para atingir não aqueles que ganham menos e aqueO SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
les que começam a trabalhar mais cedo, mas sobretudo aqueles que têm maior poder aquisitivo,aqueO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
les que têm maior facilidadé de conseguir tempo de
O' SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB serviço utilizando-se inclusive de artifícios, como,
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
por exemplo, pedindo ao pai, ao tio ou ao avô quatro
PMDB recomenda o voto ·sim".
anos de serviço comprovado no campo nunca tendo
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revitrabalhado nessa atividade.
Com o sentimento de justiça social, pensamos
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
numa Previdência a serviço dos mais pobres e dos
o voto ·sim".
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem remais necessitados, com a certeza de estarmos fazendo uma reforma não apenas para o Brasil de
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
hoje, mas também para o Brasil do futuro, no sentido
obstrução.
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o SR. WOLNEY QUEIROZ (POT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT está em
obstrução.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PedoB está
em obstrução.
O SR. DARCfslO PERONDI (B1oco1PMOB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMOB recomenda o voto "sim".
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
está em obstrução.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
O SR. WOLNEY'QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.
.
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim" e pede aos seus Deputados que
permaneçam em plenário porque ainda teremos outras votações.
O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores votei "não".
O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
três últimas votações votei "sim".
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A SRA. DOLORES NUNES --Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
A SRA. DOLORES NUNES (PFL - TO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei "sim·,
mas quero retificar meu voto para "não".
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"não", mas meu voto é "sim·.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. ARTHUR VIRGíuo (PSDB - AM. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e pede a todos os Parlamentares da base govemista que permaneçam na Casa para que se decida sobre esta relevante matéria de interesse nacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, ternos possibilidade de encerrar a votação da Previdência ainda hoje. Vamos permanecer
no plenário ou na Casa, pelo menos, como sugere o
Deputado Arthur Virgílio.
O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro encaminha o voto ·sim".
O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB vota ·sim" e
solicita a sua bancada que permaneça em plenário.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Govemo encaminha o voto ·sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está em obstrução.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
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em obstrução e conclama todos a se manterem em
obstrução e a não colaborarem com esse desastre.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP.
Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente, como houve defeito no registro, quero registrar meu voto
-sim-o
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei -não·,
mas meu voto é -sim-o
A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -sim-o
O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. RICARDO RIQUE (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é ·sim-.
O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.
O SR. OSVALDO REIS (PPB - TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei -não-, mas
meu voto é -sim-.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto ·sim·.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo convida os Srs. Deputados para virem ao plenário votar ·sim-.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -sim·
e convoca os Deputados que estão em outras dependências da Casa para acorrerem ao plenário. Há
outras matérias importantíssimas para o País que
serão submetidas ainda esta noite à votação nominal.
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O SR. TALVANE ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. TALVANE ALBUQUERQUE (PFL - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na penúltima votação meu voto foi ·não·.
O SR. LAPROVITA VIEIRA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei -não-,
mas meu voto é -sim·.
O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -sim· e apela
aos Srs. Deputados para que venham ao plenário
para concluirmos essa importante votação. Trata-se
do mais importante destaque da reforma da Previdência Social, e precisamos de quorum qualificado
para podermos decidir através do voto. Quanto
maior for o número de votantes mais representativa
será essa votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
alertar os Srs. Deputados de que o voto que vale é o
do painel. Muitos Deputados têm votado ao microfone e é bom votar no painel.
O SR. LAPROVITA VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. LAPROVITA VIEIRA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei -não-,
mas meu voto é -sim·.
O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.
O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca os Srs. Deputados para comparecerem ao plenário para votar -sim-.
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, solicito a
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V. Ex!! uma informação que naturalmente interessa
ao Plenário.
V. Exll, como todos nós, quer votar os destaques que estão na pauta. Quantos destaques ainda
serão votados?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Serão
mais quatro votações. Como V. Exi vê, temos chance de votar tudo na noite de hoje.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRI;:SIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto ·sim·.
O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra para
confirmar- meu voto ·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim·.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim· e apela
aos Srs. Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário, a fim de que possamos concluir
essa importante votação, a da reforma da Previdência Social do nosso País.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto ·sim".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda o voto ·sim·.
O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOÃO MAGALHÃES (BlocolPMDB MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
me confundi no momento de votar. Votei ·não·, mas
meu voto é ·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto ·sim·.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve uma dúvida. Meu voto é ·sim·.
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BlocoIPMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota ·sim" e solicita aos Srs. Deputados que
venham ao plenário.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto ·sim".
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocolPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca seus Parlamentares a comparecer
ao plenário e votar "sim". Vamos encerrar hoje a votação da reforma da Previdência!
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito
administrativo, peço a V. ~ que registre minha
presença nas duas primeiras votações.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
alerta aos Srs. Parlamentares: o voto que vale é o
do painel.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR~ ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·sim·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim·.
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto ·sim·.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB solicita aos Srs. Parlamentares que
venham a plenário votar ~sim".
O SR. PAULO BAUER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. PAULO BAUER (PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
aos Srs. Deputados que se encontram em seus gabinetes e nas demais dependências da Casa que
venham ao plenário votar "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Tem
V. Ex· á palavra.
O SR. SARAIVA FELIPE (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR.
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que
acorram ao plenário. Nosso voto é "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental de votação, o PDT recomenda à sua
bancada o voto "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo recomenda o voto "sim".
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
c
Socialista Brasileiro recomenda o voto "não •
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O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
reviSão do orador.) - Alcançado o quorum, o PPS
recomenda o voto "não".
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PT orienta a sua bancada a votar "não".
O SR. MOISES L1PNIK (PL - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PL recomenda o voto
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
O SR. HAROLDO UMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunico, mais uma vez, a todos os Srs. Parlamentares
que teremos importantes votações ainda na noite
de hoje. Iremos votar hoje todas as matérias.
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e solicita aos seus Deputados que compareçam ao plenário.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PCdoB vota "não" para retirar a idade mínima que penaliza os pobres.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como ainda há vários Srs. Parlamentares que não exerceram
seu direito de votar, a Liderança do Governo recomenda o voto "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "não", Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Por uma
previdência pública forte e mais justa, o PSDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto "não".
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o pedoB
vota "não"...
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Presidente da
República recomenda relações assépticas com o
Congresso Nacional. Por isso, o PPS vota "não".
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está votando "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça
em plenário.
Sr. Presidente, quantas votações ainda teremos na noite de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Teremos mais quatro votações, Deputado OcIelmo Leão.
O SR. ODELMO LEÃo - Então, o PPB solicita
à sua bancada que permaneça em plenário e encaminha o voto "sim".
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. MARCOS LIMA (BlocolPMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".
A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Govemo recomenda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este DVS trata da idade
mínima. O PT está votando "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na luta por uma previdência social mais justa,
o PSDB recomenda o voto "sim".
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O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
confirmar o meu voto "não".
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - O PPB, Sr. Presidente, recomenda
o voto "sim".
O SR. MOISES LlPNIK (PL - RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal
recomenda o voto "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
apelo aos Srs. Parlamentares a fim de que permaneçam em plenário, pois após· esta votação teremos
outra votação nominal, pelo sistema eletrônico, de
matéria da mais alta importância.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e solicita aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando o
DVS que trata da idade mínima. O PT vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - O PPB recomenda o voto "sim",
Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o voto "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda o voto "sim~.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Partido dos Trabalhadores vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
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no plenário, pois a próxima votação será a de um
destaque da mais alta importância para a reforma da
Previdência Social.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta é uma das votações mais importantes. para os trabalhadores, no que
tange à' retirada de seus direitos. Portanto, o PT vota
"não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar a importância do voto "não". Fico impressionado quando alguns dizem que, com tempo de contribuição,
é permitida a aposentadoria precoce. Se o sistema
é contributivo, para alguém se aposentar com 37
anos terá de começar a irabalhar com 2 anos de
idade.
São brincadeiras algumas argumentações a
que assistimos neste plenário! Já foi aprovado o
destaque que trata do tempo de contribuição. Quem
efetivamente não comprovar 35 anos de contribuição não poderá aposentar-se. Ou seja, ninguém se
aposentará com menos de 50 anos.
É por isso que tenho de votar "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário e nele
permanecerem. Haverá novas votações.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro que cálculo atuarial não agüenta desafara, pois é ciência Exªta. Querendo uma previdência que se agüente, que seja firme, o PSDB vota
"sim".
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O SR. JOSé PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro recomenda o voto "não" a todos os companheiros.
O SR. PAUDERNEV AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presideríte, há cerca
de 490 Deputados no recinto. Portanto, convido os
SI"l? Deputados que estejam em seus gabinetes ou
nas demais dependências da Casa a virem ao plenário para votar "sim".
O SR. AéCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB conclama
seus Parlamentares para comparecerem no plenário, a fim de exercerem o dever de votar matéria de
extrema relevância para o País.
O PSDB está votando "sim".
O SR. JOSé LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOSé LUIZ CLEROT (BlocoIPMDB PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"não", mas meu nome não apareceu no painel.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há 486
Deputados na Casa. Os que ainda não votaram venham votar. Vale o voto no painel.
O SR. AéCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. AéCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de reiterar
que, após a conclusão desta votação, teremos outra
matéria da maior relevância a ser votada e, possivelmente, ainda outras n~sta noite.
Portanto, é fundamental que os Srs. Parlamentares votem e permaneçam no plenário, para que
possamos terminar as votações previstas para hoje
o mais rápido possível, em benefício do País e de
todos os Parlamentares.
O PSDB reitera o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, a fim de que possamos concluir esta votação importantíssima para a reforma da Previdência
Social. Bem como pede aos Srs. Parlamentares que
permaneçam no plenário, pois, após esta votação,
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teremos outra votação nominal pelo sistema eletrônico.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto ·sim· e solicita aos
SIS. Parlamentares que venham ao plenário. Ainda
teremos mais votações importantíssimas nesta noite.
O SR. PAUDERNEY AVEUNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVEUNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 35 SIS.
Deputados que ainda não votaram. Em nome da Liderança do Governo, eonclamo os SIS. Deputados
para virem ao plenário. Vamos votar!
O SR. MARCELO DéDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
v. ex- a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é evidente que não há
mais fluxo. Ouso sugerir a V. ex- que, após o voto
do Deputado Coriolano Sales, a votação seja encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Marcelo Déda, o fluxo de votação acabou de
ser retomado. Até o momento, 456 Deputados votaramo Esperaremos mais um pouco.
O SR. AéCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. AÉCIO NI,:VES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, segundo informações recebidas, ainda há um grande fluxo de Parlamentares vir.do ao plenário. Além disso, 490 Srs.
Parlamentares encontram-se nas dependências da
Casa. Estamos certos de que a totalidade ou quase
todos os Parlamentares estarão aqui a fim de votar
conforme suas convicções, mas cumprindo o seu
dever. solicito que aguardemos para que, em matéria de tamanha relevância, um número maior de Parlamentares possa se expressar.
O SR. MARCELO DéDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda quanto a
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essa questão, creio que se trata mais de Lncontinêneia do que de fluxo.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto ·sim·.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. VANIO DOS SANTOS (PT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que não
pairem dúvidas, meu voto é ·não·.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (pSa - RJ.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, só para esclarecer: o que estamos votando é relevante e vai
causar impacto nos atuais trabalhadores, não é para
o futuro. Queria apenas fazer essa afirmação sobre
algumas dúvidas que havia no plenário.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex~ a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda está havendo fluxo: está chegando o nobre Deputado Henrique
Eduardo Alves.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita aos SIS. Parlamentares que
venham ao plenário e permaneçam em plenário. O
nosso voto é ·sim".
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queremos insistir com o
voto ·não· e desafiamos os Parlamentares da base
govemista a nos mostrar onde está no texto a argumentação, levantada pelo nobre Deputado Arnaldo
Faria de sá, de que aquele que completar 35 anos
de contribuição, mas que não tiver 60 anos, não vai
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ter de contribuir. Gostaríamos que lessem para nós,
da tribuna, onde é que está essa especificação.
É claro, Sr. Presidente: quem começar a trabalhar com quinze anos vai ter de contribuir 45 anos.
E, naturalmente, quem vai começar a trabalhar mais
cedo? Será o filho do peão ou será o filho do rico
que vai começar a trabalhar com 15 anos? O filho do
rico começárá a trabalhar depois de completar a universidade, depois dos 25 anos, e, naturalmente, só
vai contribuir 35 anos.
Sr. Presidente, por isso, é injusto, e aqui só poderíamos votar -não-, para não vincular. E vou lembrar mais, Sr. Presidente: a bancada do PMDB, a
bancada do PFL...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Paulo Paim, não é possível encaminhar a
matéria agora. É -sim- ou -não-, como sabe V. Ex!!
o SR. PAULO PAIM - Todo o mundo usou a
tribuna, e V. Ex'" sabe disso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas
neste momento não é possível fazer o encaminhamento.
O SR. PAULO PAIM - Só para complementar,
Sr. Presidente, lembro que na primeira votação realizada a Câmara dos Deputados derrubou a vinculação. O Senado é que fez a inclusão. Ninguém me
diga que é uma aberração querer desvincular tempo
de contribuição de tempo de serviço. Esta Casa já
derrubou a matéria. O Senado é que depois introduziu, novamente, a questão da idade.
Obrigado pela tolerâncià de sempre.
O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. LIMA NETTO (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, taço uma correção: depois de 35 anos de contribuição a pessoa pára de contribuir. O Deputado do PT está mal
informado.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infonno ao Deputado Uma Neto que esse é um acordo verbal. Ainda
não está escrito.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra para prestar um esclarecimento ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. líderes, este momento é apenas para encaminhar o
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voto -sim- ou -não-. Acabei de dar essa informação
ao Deputado Paulo Paim. Vamos ficar por aí. O encaminhamento foi feito em outra oportunidade.
O SR. ARTHUR VIRG[LlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ARTHUR VIRG[LlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-sim- em nome de refonnas que criarão um país
onde criança não precisará trabalhar. É esse o nosso objetivo fundamental e estratégico.
O voto é -sim-.
O PSDB, o PMDB, o PFL, todos os que têm
consciência das reformas votam por um país onde
as crianças não precisem trabalhar. Por isso, a reforma da previdência é tão fundamental e estratégica.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo a
V. Ex!! exatamente nesse sentido, pois já não há fluxo por algum tempo.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto -sim-.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Casa
há mais de 480 Srs. Deputados. V. Ex' disse que...
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a informação
de que o Deputado Marconi Perillo está no corredor
ao lado de outros Parlamentares que estão chegando ao plenário. Apelo a V. Ex'" para que aguarde um
pouco mais, devido à relevância da matéria, apesar
de pensar que os Parlamentares já deveriam estar
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aqui. O fluxo, apesar de mais lento, continua existindo.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA {PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje, o maior
comparecimento ao plenário nos processos de votação foi de 466 Srs. Deputados. Não há motivo para
esperar um número mais aproximado em relftção
aos presentes à Casa.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto -sim-.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O 8Ft: PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO {PFL- M. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há fluxo
de Deputados votando na Casa. Há 486 Srs. Deputados presentes, portanto, peço a V. ExA que continue a votação.
O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. DARCfslO PERONDI {BlocoIPMDB RS Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB pede a seus Parlamentares que permaneçam
em plenário, pois as votações vão continuar.
O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no instante de digitar, penso que me equivoquei. Meu voto é
-não-o
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há fluxo há
vários minutos. Vamos encerrar esta votação, não é
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por causa de um Deputado que aí está que vamos
punir 463 Parlamentare~.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estão chegando
novos Parlamentares. Existe fluxo, Sr. Presidente.
Vamos respeitar o fluxo e o legítimo direito dos coIegas de exercerem o voto.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS {PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, prorrogue a votação até às 22 horas. Mais 59 minutos são o suficiente. Se p desejar, até a meia-noite.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Deputados estão se sentido agredidos. Há meia hora estamos aguardando por um voto. Acho da maior importância que tenhamos um limite para essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há
fluxo.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (P8DB - MG. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, quero dizer algo extrernarnente importante. Temos de acabar com essa
pressão permanente em cada votação.
A prerrogativa de determinar o tempo é do Presidente da Casa, eleito, entre outras coisas, para
isso. Não há sentido de a Oposição, quando não
tem interesse na matéria, ficar permanentemente
pedindo o encerramento da votação e fazendo o
oposto quanto tem interesse na matéria.
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Sr. Presidente, hoje fomos generosos, fizemos
grande entendimento com a Oposição. Pedimos a
ela apenas que respeite o direito dos Parlamentares,
assim como eles, eleitos para exercer o voto. O Presidente da Casa, no momento que achar adequado,
deve encerrar a votação. Quem sabe, um dia, um
membro da Oposição, exercendo a Presidência, terá
a prerrogativa de encerrar a votação.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, paciência tem limite.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência quer dizer ao nobre Líder,Aécio Neves que a
Oposição tem o direito de pressionar para tentar obter o encerramento da votação.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA _ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação
é tão mais representativa quanto maior for o número
de votantes. Não se pode querer ganhar votações,
sobretudo esta da reforma, que vai dizer se querqmos construir o Estado moderno e eficiente que a
Nação deseja.
Por isso, Sr. Presidente, V. Ex!! declarou que
iria aproximar o máximo possível o voto do painel
com o número dos presentes na Casa.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PedoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
que não coloca seus Deputados aqui é incompetente.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden. te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 486
Srs. Deputados na Casa. Existe urna disparidade
muito grande entre o número de presentes na Casa
e o de votantes.
Por isso, Sr. Presidente, apelo a V. Ex', pela
importância da votação e pela representatividade
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que ela deve ter em relação ao quorum, que aguarde mais algum tempo para que alguns retardatários
ainda possam exercer o direito de voto.
Nesta votação o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunico aos Srs. Parlamentares que a Mesa vai aguardar mais sete minutos para encerrar a votação.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não é possível
que todos os Parlamentares tenham de pagar pela
incompetência de certas Lideranças que não colocam os seus liderados aqui para votar. Isso nos faz
ficar esperando por eles eternamente.
O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFl - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para confirmar,
o meu voto é "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço ~ palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, quantas solicitações de retificação foram feitas?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado, foram dezessete pedidos de retificação.
O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
o SR. LIMA NETTO (PFl - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, só para confirmar, meu
voto é "sim".
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aproveitar
para comunicar aos Parlamentares do PSDB que
após esta votação teremos outra da maior importância para o País, para a reforma.
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Apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam em plenário logo após o anúncio do resultado
desta votação."
O PSDB recomenda aos seus Parlamentares
que votem "sim".
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!' a palavra.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES {BlocoIPMDB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na mesma ordem do Deputado Aécio Neves,
o PMDB apela aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário, porque teremos votações decisivas ainda nesta noite. Este é o apelo da Liderança
do PMDB aos seus companheiros.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, os Parlamentares que
foram enganados nos argumentos ainda podem
anunciar o voto "não·. Principalmente quanto àquela
história de que não é preciso contribuir depois de 35
anos. Todos continuarão contribuindo. O Pariamentar que foi enganado pode anunciar o voto ·não· antes de o painel ser aberto.
O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. NELSON OTOCH {PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda aos Srs. Deputados que estão chegando ao
plenário que votem ~sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi um
telefonema agora do nobre Deputado Oscar Andrade dizendo que estava se deslocando. Ele votou na~
duas votações anteriores. Se V. EX- puder esparar...
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.
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O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, isso é falta de
respeito com o Plenário. O Deputado Inocêncio Oliveira recebeu telefonema de alguém num Estado ou
num aeroporto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Vou encerrar a votação no prazo fixado.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, espero
que o comportamento dos partidos de oposição seja
o mesmo em determinadas circunstâncias. Espero
que os partidos de oposição tenham o mesmo comportamento em todas as votações, e não apenas
nesta.
O Partido da Frente Liberal gostaria que esta
votação fosse mais representativa, dada a quantidade de votantes. Essa é uma votação fundamental
para a reforma da Previdência Social. Por isso, faço
esse apelo a V. EX-.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já se passaram os
sete minutos.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já se passaram
os sete minutos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação. (Palmas.)
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há dezessete retificações a serem feitas. (Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência comunica ao Plenário que há dezessete retificaÇÕ8s. Vamos aguardar as retificações. Vamos
aguardar o resultado.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve uma série
de retificações de votos do meu partido.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve várias retificações - precisamente dezessete. Portanto,
é bom "que se espere o resultado final.
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É evidente.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Pelas nossas
contas, haverá quorum' para que aprovemos a
emenda.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está havendo invasão da mesa, certamente para tumultuar o trabalho
dos técnicos da Casa. É preciso respeitar a Mesa e
ter confiança no seu trabalho.
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Peço
aos Srs. Deputados que não permaneçam na mesa.
O único que pode permanecer é o Deputado Paulo
Paim, que compõe a Mesa.
Peço aos Srs. Deputados que se retirem.
Vou ler uma a uma as retificações. Não é preciso fiscalização. Vou confirmar as retificações.
O SR. CHICO VIGILANTE _ É preciso aprender a perder.
o SR. GERSON PERES _ Vamos respeitar o
resultado dos votos.
O SR. ANTONIO KANDIR _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
E~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB _ SP. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim", conforme eu tinha avisado antes. Retifique,
por favor, porque eu havia dito com toda a clareza
no microfone que a votação é "sim".
O SR. GERSON PERES - Vamos ouvir.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, peço calma aos companheiros, porque passou tranqüilamente o destaque. Pelas minhas contas, o destaque
passou. Não vamos comemorar antes do tempo. O
Sr. Presidente vai ler o resultado e vai verificar que o
destaque foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ler
o resultado. Vou ler uma a uma as retificações.
O SR. AÉCIO NEVES - Vamos respeitar a
Mesa e ter calma.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, antes de proclamar o resultado, vou
anunciar o voto de cada Parlamentar no painel e sua
retificação ou ratificação. Peço que ouçam:
A Deputada Dolores Nunes votou "sim" no painel e retificou para "não"; o Deputado Mário Negromonte votou "não" no painel e retificou para "sim"; o
Deputado Franco Montore votou "abstenção" no painel e retificou para "sim"; o Deputado Duilio Pisaneschi votou "não" no painel e retificou para "sim"; o Deputado Ricardo Rique votou "sim" no painel e ratificou seu voto "sim"; o Deputado Osvaldo Reis votou
"não" no painel e retificou para "sim"; o Deputado
Laprovita Vieira votou "não" no painel e retificou
para "sim"; o Deputado Paes Landim votou "sim" no
painel e ratificou seu voto "sim"; o Deputado João
Magalhães votou "não" no painel e retificou para
"sim"; o Deputado Antonio Carlos Pannunzio votou
"sim" no painel e ratificou seu voto "sim"; o Deputado
Saraiva Felipe votou "sim" no painel e ratificou seu
voto "sim"; o Deputado Wolney Queiroz votou "não"
no painel e ratificou seu votou "não"; o Deputado
José Luiz Clerot votou "não" no painel e ratificou seu
voto "não"; o Deputado Vanio dos Santos votou
"não" no painel e ratificou seu voto "não"; o Deputado José Aldemir votou "sim" no painel e retificou
para "não"; o Deputado Ciro Nogueira votou "sim" no
painel e ratificou seu voto "sim"; o Deputado Lima
Netto votou "sim" no painel e ratificou seu voto "sim".
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:
VOTARAM:
Sim: 307
Não: 148
Abstenções: 11
Total: 466
São rejeitadas as expressões. Ficam, portanto,
suprimidos do texto. (Palmas.)
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VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PMOB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSOB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Upnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSOB - Sim

Amapá
Antônio Feijão - PSOB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não
Pará
Anivaldo Valle - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - Abstenção
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Geraldo Pastana - PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Abstenção
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Olavio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Uns - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
José Melo - PFL - Sim
Luiz Femando - PPB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim .
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim .
Marinha Raupp - PSDB - Sim
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Moisés Bennesby - PSOB - SIm
Silvemani Santos - PFL - Sim

Acre
Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicáo Brígido - Bloco - PMOB - Sim
Emnio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco - PMOB - Sim
iila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins
Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Sim

Maranhão
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Francisco Coelho - PFL - Sim
Gastão Vieira - BlocolPMDB - Sim
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Joãó Alberto - BlocolPMDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Neiva Moreira - PDT - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Filho - PFL - Sim
sebastião Madeira - PSDB - Sim
ceará
Aníbal Gomes - PSDB - Sim
Ariosto Holanda - PSDB - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Finno de Castro - PSDB - Abstenção
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
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José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Marcelo Teixeira - BlocolPMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Abstenção
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Abstenção
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí
Alberto Silva - BlocolPMDB - Sini
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - BlocolPMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL -" Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
Iberê Ferreira - PPB - Sim
Laire Rosado - BlocolPMOB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba
Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - BlocolPMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Não
José Aldemir - BlocolPMOB - Sim
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Não
Ricardo Rique - BlocolPMOB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco
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Antônio Geraldo - PFL - Sim
Eduardo Campos - PSB - Não
Femando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
é Chaves - BlocolPMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB -:- Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - BlocolPMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSOB - Sim
Femando Torres - PSDB - Sim
José Costa - PSD - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Não
Talvane Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe
Bosco França - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Méssias Gois - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia
Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eraldo Tinoco - PFL - Sim
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Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
Jorge Khoury - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luiz Alberto - PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Düarte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Sim
Roberto santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
8everiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - PT - Não
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João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - BlocolPMDB - Não
Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMDB - Não
Maria Elvira - BlocolPMDB -Sim
Mário Assad - PFL - Sim
Mário de Oliveira - PPB- Sim
Maurício Campos - PSDB - Sim
Mauro Lopes - BIocoIPMDB - Sim
Neif Jabur - BlocolPMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT- Não
Odelmo Leão - PBB - Sim
Osmanio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT- Não
Paulo Heslander - PTB -Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL- Sim
Roberto Brant- PSDB- Sim
Romel Anizio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMDB-8im
Saraiva Felipe -BlocoIPMDB- Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Silas Brasileiro -BlocoIPMDB - Sim
Silvio Abreu - PDT - Não
Tilden santiago - PSDB - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
laire Rezende - BlocoIPMDB -Não

Espírito santo
Adelson salvador - Bloco-PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMDB -

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - BlocoIPMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - BlocolPMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Femando Diniz - BlocoIPMDB - Sim
Genésio Bernardino - BlocoIPMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim

Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL- Sim
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - BlocolPMDB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB- Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - PL Não
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Ayrton Xerex - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 1998

Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - PT- Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Eurico Miranda - PPB -: Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Femando Gonçalves - PTB - Sim
Femando Lopes - PDT - Não
Francisco Domelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - sim
Jair Bolsonaro - PPB- Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - BlocolPMDB - Sim
José Egydio - PFL - Abstenção
José Maurício - PDT- Não
Laprovita Vieira - PPB- Não,
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Neto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcio Fortes - PSDB- Sim
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Nilton Cerqueira - PSDB - Não
Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSOB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - PedoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Abstenção
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Amaldo Faria de Sá - PPB - Não
Amaldo Madeira - PSDB - Sim
Kara - PPB - Não
Carlos Apolinário - BlocolPMDB - Sim
Carlos Nelson - BlocoIPMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Não
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De Velasco - BlocolPMDB - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Sim
Fábio Feldmann - PSDB - Sim
Femando Zuppo - POT - Não
Franco Montora - PSOB - Abstenção
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Aníbal- PSOB - Sim
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSOB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Koyu lha - PSOB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PFL - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMOB - Não
,Marquinho Chedid - PSO - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - PFL - Sim
Michel Temer - BlocolPMOB - Abstenção (Art.
17, § 1º, do RICO)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim
Robson Tuma - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSOB - Sim
Silvio Torres - PSOB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSOB - Não
Ushitara Kamia - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - BlocolPMOB - Não
Welson Gasparini - PSOB - Não
Zulaiê Cobra - PSOB - Sim

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSOB - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Pedro Henry - PSOB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
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Tete Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim
Distrito Federal
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Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wibgerto Tartuce - PPB - Sim
Goiás

Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheletti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Reinaldo Stephanes - PFL - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Aldo Arantes - PedoB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Vilrnar Rocha - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - PSD - Sim

Santa Catarina
Dércio Knop - PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Matos - Bloco/PMDB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não.
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não
Paulo Baunr - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Valdir Colatto - Bloc'n/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - PT - Não

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - PSDB - Sim
Marisa serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim
Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Sim
Affonso Camargo - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basílio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalrna de Almeida César - BlocoIPMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PPB - Abstenção
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
José Borba - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adilson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não
Jair Soares - PPB _. Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Mendes Ribeiro Filho - Bloco/PMDB - Sim
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Nelson Proença - Bloco/PMDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMOB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
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Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Valdeci Oliveira - PT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHORES: .
LUCIANO ZICA - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de retirada de tramitação
do Requerimento de Informações nº 3.314, de 1998.
Projeto de lei que concede anistia de multas
cominadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e entidades sindicais em virtude de sentença judicial.
INÁCIO ARRUDA E ALDO REBELO - Requerimento de informações ao Estado-Maior das Forças
Armadas sobre as medidas adotadas em conseqüência das declarações do Gen. Patric Hughes,
chefe do órgão central de informações das Forças
Armadas dos Estados Unidos da América, relativas
à intervenção militar na Amazônia.
JOSÉ ROCHA - Projeto de resolução que denomina Edifício Deputado Luís Eduardo Magalhães
o Anexo 11 da Câmara dos Deputados.
ENIO BACCI - Projeto de lei que acrescenta
inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 1990, que
dispõe sobre crimes hediondos, e dá outras providências.
MARCELO BARBIERI - Projeto de lei complementar que modifica a redação do § 1º do art. 4º da
Lei Complementar nº 26, de 1975, que altera disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social - PIS - e o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, para permitir o saque dos saldos das contas individuais na
hipótese de desemprego.
COLBERT MARTINS - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, do
ExBme na necessidade de criação de programas de
combate à fome no Nordeste.
HÉLIO ROSAS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera a redação dos
arts. 47, 60 e 64.
PEDRO WILSON - Requerimento de informações ao Ministério da Justiça sobre a atuação da
Fundação Nacional do fndio - FUNAI.
ERALDO TRINDADE E OUTROS - Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
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constituição de Comissão Extema para verificar a situação dos garimpeiros no País.
WILSON CIGNACHI - Projeto de lei que altera
os art~. 36 e 38 da Lei nº 7.357, de 1985, que dispõe
sobre o cheque, e dá outras providências, estabelecendo normas para o pagamento de cheque sem suficiente provisão de fundos.
MARÇAL FILHO - Indicação ao Tribunal Supe- rior Eleitoral da equiparação da gratificação concedida aos chefes de cartórios de zonas eleitorais do interior dos Estados àquela concedida aos ocupantes
de cargos idênticos nas Capitais.
CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre
atuação do Conselho Nacional de Educação.
Projeto de lei que altera a Lei nº 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
CIDINHA CAMPOS - Requerimento de informações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre servidores do órgão.
Requerimento de informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre servidor que
menciona.
JOSÉ AUGUSTO - Requerimento de informações ao Ministério das Comunicações sobre a Rádio
Planalto Estéreo Som ltda. e a Rádio Gama ltda.
PEDRO WILSON E OUTROS - Projeto de lei
que dá nova redação aos arts. 7º da Lei nº 9.126, de
1995, e 5º da Lei nº 9.138, de 1995, e dá outras providências.
BASfllO VILLANI - Projeto de lei que institui o
Dia Nacional.do Mutirão de limpeza de Parques, Lagos, Represas, Rios e Baías.
Projeto de lei que dispõe sobre a divulgação fonográfica em emissoras de rádios.
NEIF JABUR - Indicação ao Ministério da Marinha de criação de agência da Capitania dos Portos
na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais.
ANTÔNIO DO VALLE - Requerimento de informações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre a aplicação, por parte da Secretaria de
Assistência Social, dos programas de apoio à criança, ao adolescente e ao idoso no Estado de Minas
Gerais.
Requerimento de informações ao Ministério do
Trabalho sobre a aplicação do Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER - no Estado
de Minas Gerais.
JORGE WILSON - Projeto de lei que modifica
a Lei nº 9.294, de 1996, obrigando a inserção de
mensagens alusivas aos prejuízos da ingestão de
bebidas alcoólicas na propaganda comercial.
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Projeto de lei que dispõe sobre o àcesso adequado das pessoas portadoras de deficiência física
aos serviços de transporte aéreo, e dá outras providências.
DUILlO PISANESCHI - Projeto de lei que regulamenta o art. 8º da Constituição Federal, dispondo sobre a criação de entidades sindicais.
JOÃO PIZZOLATTI - Projeto de lei complementar que altera os arts. 181, 194 e 199 da Lei nº
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional.
Projeto e lei que concede estímulo fiscal às
empresas que empregam deficientes físicos e expresidiários, e dá outras providências.
ROBERTO PESSOA - Projeto de lei que toma
obrigatória a instalação de elevadores de maca em
edifícios públicos, residenciais e comerciais em todo
o País.
MARIA ELVIRA - Projeto de lei que dispõe sobre o direito dos deficientes visuais de ingressarem
com seus cães de guia em todos os locais utilizados
pelo público.
ELIAS MURAD E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de cumprimento do inciso XIV do art. 73 do Regimento Interno.
JOÃO PAULO - Requerimento de informações
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a distribuição e comercialização da carne bovina, suína e bubalina.
MENDONÇA FILHO - Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre aquisição,
pela Caixa Econômica Federal, de títulos precatórios
emitidos pelo Estado de Pernambuco.
CARLOS MEUES E SRS. LfDERES - Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
transformação de sessão plenária em Comissão Gem;.
REQUERIMENTO N.!!
198
(Do Sr. Luciano Zica - PTISP)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos Termos Regimentais, retirada de
tramitação do Requerimento de Informações n.º
3.314/98.
Sala das Sessões, em 6-5-98. - Luciano Zica,
Deputado Federal- PT/SP.
PROJETO DE LEI N.!!4.462, DE 1998
(Do Sr. Luciano Zica)
Concede anistia de multas cominadas pelo Tribunal Superior do trabalho e
entidades sindicais em virtude de sentença
judicial.
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O Congresso Nacional decreta-:
Art. 12 É concedida anistia de multas cominadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e entidades
sindicais entre 1º de maio de 1995 e a data da publicação desta lei em decorrência de sentenças judiciais declaratórias de ilegalidade ou abusividade de
movimento grevista ou de improcedência de reivindicações de categorias profissionais.
Parágrafo único. Serão restituídas, às entidades sindicais, as importâncias eventualmente retiradas pelo empregador, devidas em decorrência de
lei, sentença normativa ou acordo coletivo de t(abalho, no período referido no caput.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A declaração de abusividade e ilegalidade de
movimentos grevistas não pode ser utilizada como
instrumento para a completa inviabilização da atividade sindical, por definição assegurada pela Constituição.
A entidade sindical é, em face do art. 8º da
Constituição, participante obrigatório das lides envolvendo interesses coletivos da categoria. Não pode,
portanto, o Sindicato e demais entidades, alijar-se
do processo, omitir-se ou deixar de expressar as decisões da categoria que representa.
Inobstante, tais multas, cominadas aos sindicatos, têm enorme impacto sobre a própria existência
de tais situações, que por força de decisões da Justiça Trabalhista acabam por ser obrigadas a responder pelo pagamento de importâncias vultosas.
O presente projeto visa permitir que seja afastada esta penalidade, imposta pelo TST desde 1995,
de forma grave, aos sindicatos de petroleiros que,
no exercício de seu direito legítimo de reivindicação
(é assegurado aos trabalhadores o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam ser por meio dele definidos - art. 9º, caput da
Constituição Federal), conduziram o movimento paredista.
Há dois anos, todos os esforços têm sido desenvolvido para que as multas sejam anistiadas,
sem sucesso. A procuradoria do Trabalho tem dito
que poderá postergar a execução das sentenças, o
que levaria à execução do leilão dos bens dos Sindicatos, já que Of:; mesmos não dispõem de recursos,
para quitação do débito. Tal ato, provocaria, sem dúvida, um profundo desgaste nas relações sindicais e
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macularia irremediavelmente a imagem do nosso
País, no cenário internacional.
O nobre Senador josaphat Marinho, ao relatar
na Comissão Mista sobre a Mensagem do Presidente da república n. 260/96, que vetou o Projeto de
Lei n. 600/95, de minha autoria, que tramitou nestas
duas Casas Legislativas com sucesso, disse que:

º

º

"(...) a Mensagem na verdade proclama que a decisão judicial não foi adequada.
Não sendo reconhecida, assim, com essa
característica, a decisão não pode revestirse do caráter de inalterabilidade, ou de irredutibilidade quanto aos seus efeitos, no pIano jurídico-político. A anistia não afronta a
decisão. (...) a anistia é meio de reconquistar a conciliação dos espíritos, o entendimento comum, fazendo silêncio sobre atividades passadas, geradoras de amplas ou
profundas divergências. (...) Nestas condições, a anistia votada não pode ser considerada ato "contrário ao interesse público", pois
visa a apaziguar ânimos e interesses em esfera de alta produtividade econômica e de
relevante consciência sindical, como a dos
petroleiros. (...) A aprovação da anistia, portando, afigura-se aconselhável, ao invés de
deixar a situação dos petroleiros exposta
aos riscos de um projeto de prazo e resultados incertos..."
Pela relevância e op<?rtunidade, esperamos
mais uma vez o decisivo apoio dos ilustres Pares
desta Casa à presente proposição, destinada a reconstituir o "status que ante", uma vez que, encerrada a greve, não subsistem motivos para que as entidades sindicais sejam penalizadas. Além disso, à
vista do que anteriormente citamos, resguardar os
interesses da categoria que, sofrida através dos desgastes decorrentes da paralisação, já por si de grande monta, também dos graves prejuízos sócio-político-eeonômicos a elas acometidos através das elevadas multas, seguidas da alienação dos bens móveis
e imóveis, e do bloqueio das contas bancarias destas entidades, impostas pelo TST.
Sala das Sessões, 6, de maio de 1998. Deputado, Luciano Zica.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N.I! 3.369/98
(Dos Srs. Inácio Arruda e Aldo Rebelo)
Solicita informações ao senhor ao
Ministro-Chefe do Estado Maior das
Forças Armadas, General Benedito
Onofre Bezerra Leonel, sobre as medi-
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das adotadas em con~eqüência das declarações do general Patrick Hughes,
chefe do órgão central de informações
das Forças Armadas dos EEUU, que defendeu publicamente a intervenção militar na Amazônia.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 inciso 212, da Constituição Federal, e no art. 115 inciso 112, do RICO, solicito a Vossa Excelência, o encaminhamento ao Ministro-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas,
General Benedito Onofre Bezerra Leonel, a solicitação das seguintes informações:
1) relatório detalhado acerca das providências adotadas pelo EMFA diante das
declarações do general Patrick Hughes,
chefe do órgão central de informações das
Forças Armadas dos EEUU durante palestra no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) na qual defendeu a intervenção militar na Amazônia;
2) em caso de intervenção militar dos
EEUU, quais as condições das Forças Armadas brasileiras para proceder a defesa do
território ameaçado.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. Deputado Inácio Arruda, Deputado Aldo Rebelo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 184, DE 1998
( Do Sr. José Rocha)
Denomina "Edifício Deputado Luís
Eduardo Magalhães" o Anaxo 11 da Câmara
dos Deputados.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica o Anexo 11 da Câmara dos Deputados denominado "Edifício Deputado Luís Eduardo
Magalhães".
Art. 212 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação
O objetivo da proposição em causa é estabelecer, nas dependências da sede da Câmara dos Deputados, uma referência concreta, como homenagem definitiva àquele que marcou com extraordinária honradez, competência e determinação sua passagem por esta Casa.
A brilhante carraira política do ilustre Deputado
Luís Eduardo Magalhães foi tragicamente interropida
no auge de sua capacidade física e intelectual, mas
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ainda assim ele inscreveu de forma indelével seu
nome na História do nosso País.
Durante as duas décadas em que desempenhou dois mandatos como deputado estadual da
Bahia e três mandatos consecutivos como deputado
federal, Luís Eduardo Magalhães revelou-se à Nação como inconteste liderança e um de seus políticos mais promissores
Nesta Casa, onde tivemos a honra de tê-lo corno Presidente durante o mandato passado, conduziu, com finneza e inabalável determinação, a aprovação de projetos que estão a viabilizar a reforma de
Estado proposta pelo Poder Executivo. Foram mais
cinqüenta leis e quatorze emendas constitucional,
sobre matérias de muitas vezes, extremamemte
complexas e polêmicas, aprovadas em votações
apertadas em que a liderança do jovem Presidente
desempenhou papel decisivo.
Foram muitas as lições sobre dignidade política
que Luís Eduardo Magalhães nos deixou, a despeito
de sua pouca idade. Nosso saudoso líder não tergiversava sobre suas convicções ideológicas. Sempre
apresentou-se como político de direita e era fiel ao
ideário liberal. Mas nunca permitiu que divergências
de visão de mundo se transfonnassem em picuinhas
pessoais e jamais usou suas prerrogativas na presidência da Casa para favorecer aliados.
Nunca, em sua passagem de década pelo Câmara dos Deputados, o nome de Luís Eduardo esteve envolvido em qualquer espécie de rumor sobre
negociatas, descumprimento de acordos, falha ética
ou de decoro. A política, para ele, era uma vocação
sagrada, herança patema com muito gosto, brilho e
estilo próprios.
Luís Eduardo Magalhães tinha profundo respeito por aqueles que, como ele, faziam da coerência
entre palavras e ações um traço marcate de suas
atividades políticas. Daíi o enorme reSpeito que inspirava entre seus pares e as amizades que colecionou entre deputados de todos os partidos, o que sedimentava a liderança autêntica e carismática por
ele nesta Casa.
O presente projeto visa, pois, contribuir para
preservar, junto às futuras gerações, a memória do
jovem líder que tanto fez pela Nação durante sua
breve existência. É prova inescusável de gratidão e
de reconhecimento pela atuação de um dos mais valorosos presidentes que esta Casa já teve.
Sala das ses~ de
de 1998. Deputado
José Rocha
.
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Acresce inciso VIII ao artigo 12 da
Lei n.2 8.072, de 25-7-90, que dispõe sobre
crimes hediondos e da outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. Acrescenta-se ao artigo 12 da Lei
n.2 8.072, de 25 de julho de 1990 o seguinte:
Art. 12 - São considerados hediondos os seguintes crimes:
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.

111-

..

IVV-

.
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V.-

.

Vll-

..

VIII - Corrupção, adulteração ou falsificação de substância alimentícia ou medicinal (art. 272); e alteração de substância alimentícia ou medicinal (art. 273), ambos na
fonna dolosa.

Justificação
Os medicamentos têm como única e exclusiva
finalidade a cura das doenças dos seres humanos e
dos animais.
A fabricação de remédios por laboratórios ou
profissionais habilitados, conforme prevê a lei, é rígida apenas quando a concessão da autorização para
funcionamento. A partir daí, nota-se a precariedade
dos mecanismos oficiais destinados a garantir a segurança da população.
Considerando que o crime de alteração de medicamentos ainda não são considerados hediondos,
resta-nos buscar meios para que estes também estejam relacionados entre os crimes hediondos e, de
fat~ o são, pois não se pode atentar contra a vida
dos cidadãos impunemente e ainda receber benefícios da lei.
A simplicidade da concepção deste projeto,
deve-se inicialmente a urgência que se faz necessária, diante de fatos estarrecedores e inadimissíveis
ocorridos recentemente em nosso País,' aos quais
assistimos indignados, mas impassíveis, diante da
falta de meios para punir com a maior severidade
possível os responsáveis por crime hediondo, sem
no entanto, estar nomeado pela lei como tal.
Sala de sessões, 6 de maio de 1998. - ~nio
Bacci, Deputado Federal (PDTIRSj.

PROJETO DE LEI N.S! 4.463198

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.S! 230, DE 1998

(Deputado Ênio Bacci)

(Do Sr. Marcelo Barbieri)
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Modifica a redação do § 12 do art. 42
da Lei Complementar n2 26, de 11 de setembro de 1975, que "altera disposições
da legislação que regula o Programa de
Integração Social - PIS e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor
Público - Pasep", para permitir o saque
dos saldos das contas individuais na
hipótese de desemprego.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li O § 12 do art. 4º da Lei Complementar
nº 26, de 11 de setembro de 1975, passa a viger
com a seguinte redação:

~A~~ r~·~~~t~~··i~~ii~id~~i~·-;;;·~~~ionadas no caput poderão ser movimentadas
nas seguintes situações:
I _ aposentadoria, transferência para a
reserva remunerada, reforma ou invalidez
do titular;

11 - em caso de desemprego do titular,
após a percepção de todas as parcelas do
seguro-desemprego a que fez jus;
111- morte do titular, sendo o saque feito por seus dependentes, de acordo com a
legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e mUitares ou, na falta daqueles, por seus sucessores, nos termos da lei civil.·
Art. 2º Esta lei Complementar entra em vigor
na data de sua publil"'.ação.
Justificação

O desemprego tem sido, ao longo do passado recente, a maior fonte de preocupações da população braSIleira. Pesquisas de opinião têm comprovado que, apesar do apoio popular ao Plano Real, o principal medo
das famnias brasileiras é o da perda do emprego.
De fato, as taxas de desemprego aberto têm
crescido sistematicamente nos últimos três anos, em
todas as regiões metropolitanas e em todos os setores de atividade econômica. Esse quadro geral torna-se ainda mais grave a partir das constatações de
que o chamado desemprego de longa duração vem
aumentando sua participação no desemprego total.
A proporção de trabalhadores desempregados há
pelo menos 12 meses saltou de 15% do total de desempregados em 1995, para 19,7%, em 1997.
Da mesma forma, a porcentagem dos desempregados há pelo menos 6 meses e com menos de
um ano elevou-se de i 6,5% para 20,6%, no
mesmo período.
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O principal problema para os desempregados de longa duração é assegurar um fluxo de renda que os sustente e a suas famílias, uma vez que,
na melhor das hipóteses, o seguro-desemprego só
assegura a renda ao trabalhador por 7 meses.
Neste contexto, o presente projeto de lei complementar altera a redação do § 12 do art. 42 da Lei
Complementar n.2 26175, para incluir, entre as possibilidades de movimentação da conta individual do
PIS/Pasep, a situação de desemprego. O trabalhador titular da conta do PISlPasep terá direito de retirar o saldo se continuar desempregado, após a percepção da última parcela ao seguro-desemprego a
que fez jus. Assim, o patrimônio acumulado no
PIS/Pasep servirá de complemento à proteção do
trabalhador desempregado.
Diante do exposto, temos a certeza de contarmos com o apoio dos ilustres Deputadas e Deputados à aprovação deste projeto de lei complementar.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Marcelo Barbieri.
INDICAÇÃO N2 1.257, DE 1998
(Do Sr. Colbert Martins)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da saúde, o Exd~ necessidade de se criar Programas de Combate a Fome do Nordeste.

Ime

Senhor Ministro de Estado da Saúde,
A seca no nordeste provoca'a Fome em pessoas e animais. Em humanos provoca danos gravíssimos na saúde dos adultos e devastadores em
crianças dentro da 1ª infância até os 12 anos, fase
de crescimento.
Em alguns municípios a região do nordeste
70% das crianças de O a 5 anos (UFPB Flávia Sena
Galdino 1997) a desnutrição é de 2º e 32 graus comprometendo o desenvolvimento corpóreo e mental,
podendo chegar á morte destas crianças.
E o que é pior, para enfrentar problema de tamanha gravidade, o Poder Público, não dispõe de
programas para, combater, evitar e sanar a desnutrição de crianças e adultos no Nordeste.
É preciso que esse quadro social seja revertido, a fim de que um mínimo de qualidade de vida
seja proporcionado a esta população que enfrenta
situações de miséria.
Por esta razão sugerimos ao Poder Executivo,
nesta Indicação, que o Sr. Ministro da Saúde crie
programas específicos no combate a desnutrição infantil, além dos que existam, pois com a forne, os gru-
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pos de riscos mais expostos, como o das crianças,
seguramente são os mais gravemente atingidos.
Sala ele Sessões, 6 de maio de 1998. - Colbert
Martins - Deputado Federal.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Colbert Martins)

Requeiro o envio da Indicação ao Mi·
nistérlo da saúde, relativa a criação de
Programas de Combate a Fome do Nordes-

te.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 1º.
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex.!! seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a criação de
Programa ele Combate a Fome do Nordeste.
Sala de Sessões, 6 de maio de 1998. Colbert Martins - Deputado Federal.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 597, DE 1998
(Do Sr. Hélio Rosas e outros)

Altera a redação os arts. 47, 60 e64
da Constituição.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 1º Os arts. 47 e 64 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 47. Salvo disposição constituçional em contrário, as deliberações do Congresso Nacional, de cada uma de suas Casas e de suas Comissões, serão tomaCl~s
por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.-Art. 64. A discussão e votação dos
projetos de lei terão início na Câmara dos
Deputados.

-

Art. 2º O § 22 do art. 60 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se os §§ 3º e 4º ao mesmo artigo e renumerando-se os atuais §§ 3º, 4º e 5º para 59,62 e 7º:
-Art. 60
.

§ 22 A discussão e votação da proposta terá início na Câmara dos Deputados,
consideran:lo-se aprovada se obtiver, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois
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tumos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.
§ 32 Sendo a proposição emendada
pelo Senado Federal, voltará à Câmara dos
Deputados.
§ 4º Não concordando a Câmara dos
Deputados com as emendas do Senado Federal, a proposta será submetida ao Congresso Nacional, que, em sessão unicameral, a apreciará, considerando-se aprovada
se obtiver três quintos dos votos da totalidade de seus membros.

-

Justificação

É preceito constitucional, perfeitamente acorde
com a atual doutrina da Ciência Política, da Teoria
Geral do Estado e da Teoria Geral do Direito Constitucional, que todo o poder emana do povo (art. 12 ,
parágrafo único, da Constituição Federal).
, A Câmara dos Deputados, no sistema constitucional brasileiro, compõe-se dos representantes do
povo, enquanto que o Senado Federal é integrado
pelos representantes dos Estados e do Distrito Federal (art. 45, caput, e 46, caput, da Constituição
Federal).
Ora, não é admissível que a vontade política
dos representantes do povo, do qual emana todo o
poder, como assinalado, seja contraposta, à vontade
política dos representantes dos Estados'e do Distrito
Federal, que, antes mesmo de serem entes que formam o Estado Brasileiro, são'integrados em sua última essência, pelo povo, que é um dos elementos do
Estado.
Assim, sem o elemento humano, não existe o
Estado, quer ná' Sua acepção maior ~ cfe nação politicamente organizada (cfr~ Pedro Calmon, Curso de
Teoria Geral do Estado, Freitas Bastos, 5!!edição, p.
16) - quer no seu sentido estrito, de ente com autonomia político-administrativa que compõe a federação.
E a vontade do povo deve prevalecer, sobre
quaisquer outras, até por motivação de ordem 1.6gica.
Este é o pressuposto da presente propo~ição o predomínio da vontade do povo, expressa por
seus' representantes, sobre a dos entes que fQrTnam
os Estados federados, não necessariamente, coinci.dente com aquela.
Ante tais motivos, pedimos o apoio de nossos
eminentes Pares para a aprovação desta Proposta
de Emenda à Constituição, considerando que; além
de estar fundamentada em razões de ordem lógica e
política, exprime certamente a vontade maior do
Povo Brasileiro.
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Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. Deputado Hélio Rosas.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nt 3.370, DE 1998
Requer informações ao Ministro da
Justiça, sobre a atuação da Fundação Nacional do fndio - Funai.
Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex.l , com bases no art. 50, da
Constituição Fedell,il, e artigo 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao Exmº Sr. Renan Calheiros, Ministro
de Estado da Justiça, sobre:
1) Quais são os valores dos contratos
e consultorias que foram realizadas com
dispensa de IicitaC}ão pública de 1997 a
1998?
2) Quais foram as licitações de recursos orçamentárioslfinanceiros por elemento
de despesa, por administração executiva regional e por grupos indígenas?
3) O Orçamento destinado a Funai no
. ano de 1997, foi todo aplicado? Ocorreu alguma devolução de recurso, em caso afirmativo qual foi a sua destinação?
4) Quantas viagens foram realizadas
pela atual presidência da Funai? Além do
Presidente, quantas pessoas participaram
.destas viâgens, com qual função?
5) Quanto a Funai gastou com hospedagem e ajuda de custo, para índios - por
etnia -, em Brasflia?
6) Quantos servidores estão lotados
.nas administrações regionais, sede em Brasília, núcleos e postos indígenas? Qual a
população indígena atendida em cada uma
das unidades?
Justificação
A atual realidade vivenciada pelas sociedades
indígenas em nosso País é lastimável. Temos recebido denúncias, solicitações e pedidos de socorro
por parte de diversos grupos, a exemplo dos povos
Tukano, Xavante, Bororo, Terena, Guarani, Fulni-6,
Pankararu, Karaja, Tupinamba, Krikati, entre outros,
relativos a demarcação de suas terras, a proteção
do meio-ambiente, a implementação e programas de
saúde, de educação bilíngüe e de desenvolvimento
de atividades produtivas.
Toma-se preponderante o desenvolvimento de
ações e programas que venham a atender as neces-
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sidades das sociedades indígenas. É necessário
que a administração pública seja transparente e, que
a aplicação dos recursos públicos, seja de conhecimento de todos os cidadãos brasileiros.
Diante do exposto, gostaríamos de obter do
Ministro da Justiça, as informações acima relacionadas, para que esta Casa possa, além de exercer
a função de fiscalização da utilização do erário público, também sanar possíveis dúvidas ou equívocos existentes junto aos cidadãos brasileiros.
Sala das Sessões, aos
dias de
de
de 1998. - Pedro Wilson Guimarães, Deputado
Federal (PT/GO).
REQUERIMENTO Nt 198
(Dos Srs. Eraldo Trindade,
Pedro Wilson, Sebastião Madeira e Outros)
Requer a constituição de Comissão
Externa para verificar a situação dos
milhares de garimpeiros no Pars.

ExceJentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos regimentais, a constituição de urna Comissão Extema destinada a verificar
in loco e sugerir medidas para a grave situação dos
milhares de garimpeiros no País, especialmente em
Serra Pelada - PA. Neste garimpo,os garimpeiros
que permaneceram após a transferência das áreas
de lavra para a Companhia Vale do Rio Doce vivt:lm
hoje numa situação extrema de fome e miséria, p0tencial de gravíssimo conflito.
Sala das Sessões, 26 de março de 1998. - Deputado Eraldo Trindade, PPBlAP - Deputado João
Ribeiro, PPBlTO - Deputada Socorro Gomes,
PCdoBIPA - Deputado Geraldo Pastana, PTIPADeputa~ Pedro Wilson, PTIGO - Deputado sebastião Madeira, PSDBIMA - Deputado Paulo Rocha,
PTIPA.
PROJETO DE LEI Ni 4.464, DE 1998
(Do Sr. Wilson Cignachi)
Altera os arts. 36 e 38 da Lei n2
7.351, de 2 de setembro de 1985, que
"dispõe sobre o cheque e dá outras providências", estabelecendo normas para o
pagamento de cheques sem suficiente
provisão de fundos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 36 e 38 da lei n2 7.357, de 2 de
setembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte
redação:
-Art. 36. No caso de ocorrência de falsificação por terceiros, extravio, furto ou roubo de
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cheque OU de talonário, O emitente ou o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento por intennédio de comunicação escrita ao sacado, com a respectiva comprovação da razão invocada. NR (Nova Redação)
§ 12 A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente. (NR)
§ 22 A comprovação de extravio, furto
ou roubo far-se-á no ato de entrega da comunicação escrita ao banco sacado, mediante a cópia do registro policial. (NR)
§ 3º O emitente que prestar infonnaçóes
não verdadeiras, na comunicação escrita prevista no parágrafo anterior, será enquadrado
no crime de falsidade ideológica. (NR).
Art. 38. O sacado pode exigir, ao pagar
o cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador.
.
§ 12 O portador não pode recusar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado
pode exigir que esse pagamento conste do
cheque e que o portador lhe dê a respectiva
quitação.
§ 22 Na apresentação de cheque sem
a devida provisão de fundos na câmara de
compensação, o banco sacado fica obrigado
a pagar parcialmente a importância contida
no valor do cheque, correspondente à totalidade do saldo existente na conta do emitente, ainda que este saldo não seja suficiente
para a quitação total do valor de face dQ
cheque. 2(NR)
.
§ 3 Ao efetuar o pagamento parcial do
cheque, o banco sácado registrará no verso
do cheque declaração, finnada por funcionário autorizado, ·em que conste a importância
para pagar e aquela não coberta pelo saldo
da conta do emitente. (NR)
§ 4º No prazo de 48 (quarenta e oito)
horas do pagamento, o banco sacado dará
ciência do fato ao portador do cheque, devendo também devolver-lhe o cheque para
que este possa cobrar do emitente a importância remanescente e n~o paga. (NR)
§ 5º O cheque devolvido ao portador com
a devida declaração no seu verso, constitui docurnento hábil para a propositura de ação eMl
para ressarcimento do saldo remanescente
contra o emitente do cheque.· (NR)
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Art.
O Poder Executiv? regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dIas, contados da data
de sua publicação.
.
Art. 3º Esta lei entra em VIgor na data de sua
publicação.
Justificação
A emissão de cheques sem fundos está se
constituindo numa verdadeira calamidade nacional.
A desmoralização desta ordem de pagamento à vista compromete seriamente a economia do País e
abala fortemente as relações comerciais da nação,
uma vez que não há mais confiança das pessoas no
título de crédito que é o cheque.
Os números a respeito, descritos a seguir, são,
por si sós, eloqüentes e impressionam pela constante evolução destas estatísticas, que deveriam sempre ser monitoradas pelo Banco central do Brasil.
Num levantamento feito pela Associação Comercial
de São Paulo (ACSP), no primeiro trimestre deste
ano, o número de cheques· sem fundos emitidos no
País foi de 7,2 milhões, evidenciando um aumento
de 68,2% em relação a igual período do ano passado. Observamos ainda que, em 1996, o total de cheques sem fundos emitidos ao longo do ano foi de
12,3 milhões, sendo que este número subiu para 21
milhões no ano passado.
Em março deste ano, 86% dos cheques sem
fundos foram emitidos por pessoas físicas. De acordo com o estudo apresentado pela ACSP,· foram
emitidos 8,8 cheques por pessoa, enquanto em março de 1997 esta média correspondia a 6,6 cheques
por pessoa. No trimestre, dos emitentes de cheques
sem fundos, 91 % apresentaram mais de três doeumentos sem cobertura. Pode-se de alguma forma
deduzir que o expressivo aumento· nos índices de
emissão de cheques sem fundos reflete odesemprego ou o desequilíbrio no planejamento das contas
a pagar, mas também englobam casos de roubos, extravios e, o mais preocupante, alguns maus consumidores que agem com má-fé, quando, ao efetuarem
suas compras, já estão predispostos a sustar posterionnente os cheques junto aos bancos sacados.
Desta fonna, explica-se porque a principal
preocupação dos comerciantes vem sendo a sustação dos cheques, que cresceu 35,6% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do
ano passado. De janeiro a março, foram sustados
1.282.548 cheques. A realidade é que mês a mês
aumenta a emissão de cheques sem fundos.
~ importante frisar que, segundo mostram os
dados do próprio estudo apresentado pela ACSP,
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esta emissão fraudulenta, praticada por pessoas físicas, não é esporádica, quando, às vezes, diz respeito àquele cidadão que eventualmente - por fatos
justificados e compreensíveis - fica provisoriamente
sem recursos na sua conta bancária, sem condições
legaiS de honrar o cheque emitido. Diferentemente
desta hipótese, na maioria dos casos, está presente
a figura do ~emissor contumaz· de cheques sem fundos, conforme dados já citados anteriormente.
A este fator alia-se o grande número de cheques devolvidos por contra-ordem do emitente, que
alega os mais simplistas argumentos para tal, contrariando a legislação atual que permite isto somente
diante de ·relevante fato jurídico·. A pessoa compra
bens ou serviços, paga com um ou mais cheques, e
antes da cobrança deste(s), ocorre a sustação por
razões de exclusivo domínio do emitente e com inevitável prejuízo para o beneficiário do cheque. A situação dos comerciantes atualmente é muito constrangedora, porque mesmo tomando todas as precauções necessárias sobre a idoneidade comercial e
financeira do emitente do cheque, é quase certo que
não ficarão livres de um eventual prejuízo decorrente da sustação ou contra-ordem infundada.

É este estado de coisas que precisa ser coibido.
Assim; a minha proposta é no sentido de dificultar a
sustação de cheques e fazer com que seja pago parcialmente o cheque, ainda que o valor existente na
conta do emitente não seja idêntico ao valor de face do
cheque, a exemplo do que já ocorre em outros países.
Desta forma, creio que estaremos prestando
uma grande contribuição para que o cheque - como
importante título de crédito e forma de pagamento
tão tradicional - resgate a sua credibilidade, preenchendo realmente a sua finalidade de agilizar os negócios e pagamentos no âmbito de uma economia
moderna e dinâmica.
. Finl;llmente, é importante ressaltar que esta-mos em plena era de globalização dos mercados,
quando os negócios e as empresas não podem
comportar aumento em seus custos provocados pela
inadimplência representada por cheques não pagos,
uma vez que a existência de uma estrutura administrativa para verificação de cheques devolvidos já
está sendo repensada, propiciando espaço para as
terceirizações exercidas por escritórios especializados em cobrança judicial. Neste sentido temos que
acompanhar países mais desenvolvidos que têm
normas punitivas rigorosas para quem faz uso inde.
vido de cheques.
Em face do exposto, conto com o apoio dos
ilustres Parlamentares para esta proposição.
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Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado
Wilson Cignachi.
INDICAÇÃO N.21.258, DE 1998
(Do Deputado Marçal Filho)

Sugere ao Ministro-Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral a equiparação
da gratificação concedida aos Chefes de
Cartórios de Zonas Eleitorais do interior
dos estados àquela concedida aos ocupantes de cargos idênticos nas capitais.
Ex.11lg Sr. Ministro-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral:
Como é do conhecimento de V. Ex.!!, a Lei n.2
8.868, de 14 de abril de 1994, que ·dispõe sobre a
criação, extinção e transformação de cargos efetivos
e em comissão nas Secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá
outras providências·, criou, em seu art. 10, uma gratificação rneflSéill devida aos Ch.efes de Cartório de
Zonas Eleitorais do interior dos estados.
Essa gratificação, devida pela estação de serviços à Justiça Eleitoral, foi criada à semelhança daquela então paga aos Chefes de Cartório de Zonas
Eleitorais das capitais dos estados, porém com valor
inferior ao desta última
Tal procedimento foi adotado, logicamente,
considerando a pequena por,ulação de eleitores
existente no interior, se comparada ao número de
eleitores residentes nas capitais. Entretanto, sabemos que diversas capitais, por esse mesmo motivo,
têm várias Zonas Eleitorais coln Chefes de Cartório
distintos. Assim, a quantidade de eleitores inscritos,
por si SÓ, não representa, a nosso ver, motivo suficiente para determinação da discrepância existente
entre os valores das gratificações em questão.
Ademais, devemos lembrar "que - os ptocédimentos técnicos e administrativos a que está sujeito
o Chefe de Cartório do interior, bem como suas responsabilidades, são idênticas às de seus assemelhados nas capitais.
Não. obstante a complexidade técnica e administrativa dos cargos aqui comparados ser absolutamente equivalente, devemos ainda salientar as condições desfavoráveis reconhecidamente existentes
no interior, como mão-de-obra com menor grau de
formação e especialização, eleitores menos informados devido ao menor acesso aos sistemas de comunicações, condições essas que acabam por exigir
mais do responsável pelo trabalho, ou seja, do Chefe do Cartório da respectiva Zona Eleitoral.

11736 Quinta-feira 7

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Por esse motivo, Sr. Ministro-Presidente solicitamos de V. Ex.- especial atenção nesse caso, visando à justa equiparação da gratificação concedida
aos Chefes de Cartório de Zonas Eleitorais do interior dos estados àquela concedida aos ocupantes de
cargos idênticos nas capitais.
Sugerimos, portanto, a V. Ex.-, o envio de projeto
de lei ao Congresso Nacional como objetivo acima especificado, certos de que esse procedimento significa, acima de tudo, fazer justiça àqueles que trabalham pelo bom andamento do sistema eleitoral de
nosso País.
Sala das Sessões, de
de 1998. Deputado Marçal Filho.
REQUERIMENTO
(Do Deputado Marçal Filho)
Requer o envio de Indicação ao Ministro-Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral sugerindo alterações em gratifIcações concedidas aos Chefes de cartórios "de Zonas Eleitorais do interior dos
estados.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 , do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex.1 seja encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral a Indicação em anexo, sugerindo sejam tomadas providências no sentido de equiparar a gratificação recebida pelos Chefes de Cartórios de Zonas
Eleitorais do interior dos estados àquela percebida
pelos ocupantes de cargos idênticos nas capitais.
de
de 1998. Sala das Sessões,
Deputado Marçal Filho.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.371, DE 1998
(Do Deputado Cunha Bueno)
Solicita informações complementares ao Requerimento de Informação n!!
3.091/97, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, sobre atuação do
Conselho Nacional de Educação, respondido, em parte, por OI. 81GM-MEC, de

12-2-98.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Senhor Ministro da Educação e do Desporto, o
seguinte pedido de informações complementares ao
01. 81GM-MEC, de 12-2-98:
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a) Como as partes interessadas tomam conhecimento da data em que àssuntos de seu interesse
serão relatados no Conselho Nacional de Educação?
b) Como o público pode conhecer os assuntos
a serem relatados em cada sessão das Câmaras, já
que as pautas não são divulgadas e as reuniões das
Câmaras são privativas de seus membros?
c) Qual o procedimento a ser adotado por uma
pessoa interessada em agendar uma audiência com
um conselheiro? A quem solicitá-Ia?
d) Há, no Conselho Nacional de Educação, locai físico próprio para recebimento, pelo conselheiro,
da parte interessada?
e) Tendo em vista o tempo exíguo de permanência de cada conselheiro em Brasília no período
previsto para as reuniões ordinárias, com qual antecedência o interessado terá que solicitar sua audiência para que possa, em tempo hábil, obter informações dos processos de seu interesse em trâmite no
Conselho Nacional de Educação?
f) O art. 6 2 da Resolução n2 1/97 do Conselho
Nacional de Educação prevê que os processos serão distribuídos dentro dos prazos fixados pelo Conselho Pleno e pelas Câmaras. Onde estão definidos
esses prazos?
g) Conforme o art. 12 da Res. nº 3197, das decisões do Conselho Pleno e das Câmaras, cabem recursos de partes interessadas dentro do prazo de 60
dias. Pergunto:
1) Onde está definido o prazo em que o pedido
de recurso deve ser julgado?
2) A quem compete a distribuição dos processos de recursos?
h) Solicito a relação dos processos de recursos
alou reconsiderações já julgados, dos processos
pendentes de distribuição e dos processos pendentes de julgamento, existentes no Conselho Nacional
de Educação, até a presente data.
i) Solicito ainda que me seja enviada cópia do
Regimento Interno do Conselho Nacional de Educação, aprovado por Portaria Ministerial n2 835196, que
não acompanhou o anexo a do Of. n!! 81GM-MEC
(letra b do RI n~ 3.091/97).
Brasília, 6 de maio de 1998. - Deputado
Cunha Bueno.
PROJETO DE LEI N2 4.465, DE 1998
(Do Sr. Cunha Bueno)

Altera a Lei rP 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que Institui o Código de Trânsito
Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 12 O art. 140 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1998, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 140. A habilitação para conduzir
veiculo automotor e elétrico será apurada
por meio de EX-mes que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos
do Estado, devendo o condutor preencher
os seguintes requisitos: (NR)

Art. 2S! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A alteração proposta ao art. 140 do Código de
Trânsito Brasileiro tem como objetivo desvincular o
processo de Habilitação para motorista, da cidade
onde é domiciliado o candidato a essa habilitação.
Não vemos argumentos plausiveis para justificar que uma pessoa só poderá ser habilitada como
motorista na cidade em que é domiciliada. Afinal o
RENACH - Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, deverá cobrir todo o território nacional, e reunirá todas as, informações sobre as pessoas habilitadas, não importa onde vivam.
Além disso, nas cidades onde não existe órgão de trânsito, os candidatos à habilitação já podem ser habilitados na sede estadual ou distrital do
Detran.
Temos recebido queixas de que em algumas
cidades grandes os custos para se habilitar como
motorista são mais elevados do que em outros lugares. Também, nessas cidades, a demora para
se conseguir a habilitação é muito maior, devido
ao excessivo número de candidatos. Sendo assim,
as pessoas devem ter direito de escolher o local
onde lhes é mais conveniente presIar os Exames ele ha-

bilitação.
Não faz, pois, qualquer sentido o caput do art.
14q continuar com a sua atual redação. Dai termos
proposto a eliminação, por sugestão da Srft Nanci
Ivanildes Orestes, no dispositivo, do trecho: -do domicílio ou residência do candidato-o
Pela importância dessa proposta, esperamos
contar com os nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. Deputado Cunha Bueno.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.372, DE 1998
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Requer informações sobre funcionários da Previdência.
Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Exm!! Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 22, da Constituição Federal e do art. 115, inciso I, do Regimento Interno, requerer as seguintes informações:
1) Nome dos funcionários efetivos ou ocupantes de cargo em comissão que foram demitidos do
Ministério da Previdência e Assistência Social, Instituto Nacional da Seguridade Social e ·demais órgãos vinculados elou ligados ao Ministério, nos últimos quatro anos, a bem do serviço público, informando também as razões que motivaram a demissão.
2) Nome dos funcionários efetivos ou ocupantes de cargo em comissão que foram afastados do
Ministério da Previdência e Assistência Social, Instituto Nacional da Seguridade Social e demais órgãos
vinculados elou ligados ao Ministério, nos últimos
quatro anos, em virtude de suspeita de envolvimento
com fraude no citado Instituto.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Cidinha Campos, Deputada Federal.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.373, DE 1998
Requer informações sobre o servidor Gelson José Leite Chovart
Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Exmº Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 22, da Constituição Federal e do art. 115, inciso I, do Regimento Intemo, requerer as seguintes informações:
Quais os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura do servidor Gelson José Leite Chovart, para o qual requer, também,
cópia da fé de ofício e dos assentamentos funcionais. As informações devem abranger todos os órgãos e empresas ligadas ao Ministério.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. Cidinha Campos, Deputada Federal.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.374, DE 1998
(Do Sr. José Augusto)

Solicita Informações sobre a Rádio
Planalto Estéreo Som Uda., e a Rádio
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Gama Uda., cuja concessão previa sua
operação na cidade de Diademas - SP.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex* seja
encaminhado ao Sr. Ministro das Comunicações, o
seguinte pedido de informações:
Tendo tomado conhecimento de notícias que
dão conta de irregularidades na transferência de
uma concessão de rádio da cidade de Diadema para
a cidade de São Paulo, requeiro cópia dos seguintes
documentos, acompanhados dos necessários esclarecimentos:
1) Edital e portaria de outorga de concessão da
-Rádio Planalto Estéreo Som Ltda.-, em Diadema SP.
2) Qual a atual freqüência, potência e classe
da emissora acima mencionada.
3) Pórtaria e documentação acessória, pela
qual a emissora Rádio Planalto pleiteou a alteração
do plano básico de FM, aumento de potência e mudança de classe.
4) Houve algum ato de impugnação durante o
processo de mudança de classe, potência? Em caso
positivo, indicar os autores de tais impugnações, a
fundamentação das mesmas e suas datas de protocolo. '
5) Qual o fundamento legal que possibilitou a
mudança da Rádio Planalto Estéreo Som Ltda. de
Diadema para São Paulo?
. 6) Qual o número da licença de funcionamento
da rádio acima mencionada?
7) Qual a portaria, e respectiva data, que autorizou, a RádiO "Planalto Estéreo Som Ltda. a operar
na Avenida Paulista, 2198, 242 andar, cidade de
São'Paulo?
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - José
Augusto da Silva Ramos, Deputado Federal.
,PROJETO DE LEI N2 4.466, DE 1998 .
,(Dos Senhores Pedro Wilson, Geraldo Pastana
e Alcides Modesto)
Dá nova redação aos arts. 72, dà Lei
n!! 9.126, de 13 de novembro de 1995,e5!!
da Lei n!! 9.138, de 30 de novembro de
1995, e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 12 O art. 7º da Lei nº 9.126, de 13 de n0vembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 7º
.
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§ 12 Os financiamentos concedidos na
forma deste artigo terão os encargos financeiros ajustados para não exceder o limite
de doze por cento ao ano e redutores de
cinqüenta por cento sobre as parcelas de
amortização do principal e sobre os encargOs financeiros, durante todo o prazo de vigência da operação.
§ 212 As operações no âmbito dos programas referidos no cap...t, contratadas no
período de 12 de julho de 1994 a 12 de novembro de 1995, e ainda vigentes, terão os
respectivos saldos devedores ajustados de
forma a compatibilizá-los aos custos previstos no § 12 deste artigo.
§ 3º Os contratos de financiamento de
miniprodutores rurais, suas associações e
cooperativas, e de pequenos produtores rurais, com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, passam a ter encargos totais similares aos fixados para os programas previstos no caput deste artigo,
sendo que os contratos celebradas a partir
de 12 de julho de 1994, vigentes na data da
publicação desta lei, serão ajustados para
as condições de custos ora estabelecidas.Art. 2º O art. 52, da Lei nº 9.138, de 30 de n0vembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
-Art. 52

.

11 - realizadas ao amparo da Lei n2
7.827, de 27 de setembro de 1989 - Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e de Centro-Qeste, sendo que,
os benefícios desta lei serão extensivos às
operações sob o amparo dos programas
previstos no art.7º da Lei n2 9.126/95, contratadas no período de 12 de julho de 1994 a
12 de novembro de 1995, e ainda vigentes,
,e às operações com miniprodutores rurais,
suas associações e cooperativas, formalizadas a partir de 12 de julho de 1994, até à
data da publicação desta lei.

§ 52
.
VIII - para a fonte, os beneficiários e
os casos especifICados no inciso fi, do caput .
do art. 52, desta lei, serão atribuídos redutores
de cinqüenta por cento sobre as parcelas de
amortização do principal e sobre os encar- '
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gos financeiros, durante todo. o prazo de
vigência da operação;
IX - as instituições financeiras administradoras dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, compatibilizarão os prazos e
demais condições legais e normativas fixadas para o alongamento das dívidas, às alterações estabelecidas pelo inciso arterior deste

artigo.Art. 32 Os impactos financeiros decorrentes
dos ajustes de encargos dos contratos já firmados,
previstos nos §§ 22 e 3 2 do art. 72 da Lei n2 9.126,
de 13 de novembro de 1995, na forma estabelecida pelo art. 12 desta lei, serão debitados às contas
dos Fundos respectivos, sendo posteriormente
ressarcidos pelo Tesouro Nacional, em idêntico
valor, mediante autorização fixada na Lei Orçamentária da União.
§ 12 No caso dos novos contratos de financiamento de miniprodutores rurais, suas associações e
cooperativas, e de pequenos produtores rurais, o impacto nos orçamentos dos Fundos decorrentes da
redução dos custos desses financiamentos, de conformidade com o fixado no § 3º do art. 7º da Lei n2
9.126/95, na forma determinada pelo art. 12 desta
lei, serão cobertos com recursos consignados no Orçamento Geral da União, sob o amparo da Lei
nll 8.427/92, e do art. 18, Parágrafo único, da Lei
n2 4.320/64.
§ 2 2 O Conselho Monetário Nacional poderá
determinar que parcela dos recursos apropriados
pelos bancos gestores dos Fundos, a título de dei
credere, conforme autorização constante do art.
12, § 12, da Lei n2 9.126, de 13 de novembro de
1995, seja destinada para a suplementação dos
recursos necessários aos fins previstos no parágrafo anterior.
Art. 4º O Tesouro Nacional fica autorizado a
emitir títulos no valor correspondente ao valor total
objeto do alongamento das dívidas dos contratos
previstos pelo art. 5º da Lei n2 9.126/95, com as alterações introduzidas no art. 2º desta lei, para garantir
as referidas operações de alongamento.
Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, ao
regulamentar o art. 159, I, c, da Constituição Fede-

Quinta-feira 7 11739

ral, instituiu os Fundos Constitucionais de Financiamenta do Norte (FNO), do Nordeste (FNE), e do
Gentro-Oeste (FCO).
. É plausível afirmar-se que as regras e condições' definidas pelo citado instrumento legal para
orientar os financiamentos às atividades produtivas das regiões economicamente mais pobres do
País, guardaram (e guardam), sincronia com os
pressupostos políticos que levaram os constituintes de 1998 a vincularem, no Estatuto Federal,
uma importante fonte de recursos para aquelas regiões.
Assim, no geral, o contexto da Lei nº
7.827/89 procurou balizar a aplicação desses recursos, em consonância com uma nova perspectiva de desenvolvimento regional que, ao contrário
do modelo tradicional, gestado pelos governos militares do ciclo de 1964, efetivamente viesse
possibilitar elementos democratizantes e internaIizadores dos efeitos GConômicos, visando o desenvolvimento das forças produtivas internas,
como estratégia consistente com os objetivos de
superação do profundo quadro de desigualdades
regionais, vigente no País.
No entanto, desde o início da execução dos
Fundos, a prática dos respectivos bancos operadores (BASA, BNB e 88), vem conspirando contra os
princípios políticos fixados para o mesmos.
Primeiramente, foram definidas bases e condições para o crédito com os recursos do Fundo, fortemente excludentes para os segmentos sociais inferiorizados nas relações de poder e, incompatíveis
com as especificidades econômicas das respectivas
regiões.
Foram necessárias grandes mobilizações de
trabalhadores rurais, entre os anos de 1991 e 1994,
basicamente na região Norte do País, para algumas
pequenas concessões no sentido da democratização das bases operacionais do crédito.
Mais recentemente, notadamente a partir do
Plano Real, somou-se o distanciamento progressivo
da evolução dos custos dos financiamentos agrícolas, no caso, relativamente à trajetória declinante da
receita proporcionada pela atividade, por conta da
política agrícola, em curso, o que vem gerando um
quadro agudo de inadimplemento e crise, que afetam, sobretudo, os agricultores de base familiar das
regiões em questão.
A rigor, os óbices impostos pelos bancos administradores do Fundo não constituem produto,
apenas, da deformação cultural de grande parte
da tecnoburocracia daquelas instituições, formada
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para servir as frações de classe domimantes regionais; e, portanto, portadora de uma postura altamente refratária e preconceituosa em relação aos segmentos locais historicamente excluídos das políticas
públicas.
Já durante o governo Collor e, intensificado
no atual Governo, o grau de liberdade conferido,
pela legislação, para as agências regionais de desenvolvimento na execução dos respectivos Fundos, pa(sou a ser ·atropelado· pelo poder central.
As regras definidas para o crédito com os recursos
dos Fundos passaram a expressar, unicamente,
os interesses da polrtica monetária, a qual, particularmente no contexto do programa econômico
do atual Governo, pauta-se pela limitação da oferta e pela imposição de custos reais proibitivos
para o crédito.
O presente Projeto de Lei pretende equacionar
ou, pelo menos, minimizar, as dificuldades econômicas colocadas para o segmentos antes mencionados; restabelecendo, assim, as condições para o
resgate dos propósitos polrticos que ensejaram a
criação dos Fundos, incluindo-se a redução da grande assimetria entre as regiões periféricas e as periféncas dinâmicas do País.
Ainda que especificamente formulada para ·socorrer", emergencialmente, os segmentos mais afe':'
tados pela crise, esta iniciativa não ignora a necessidade de se repensar, amplamente, as condições
operacionais dos Fundos Constitucionais Regionais,
de sorte a ajustá-Ias às realidades dos setores produtivos das regiões em tela.
Os principais dispositivos apresentados pelo
projeto, pretendem:
'
1. No art. 12 , p,ropomos modificações na Lei n2
9.126/95, objetivando possibilitar a retroatividade
das atuais condições de custos do PROCERA - Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária,
para as operações, anda vigentes, contratadas desde a edição do Plano Real, e não abrangidas pela lei
referida.
Sugere-se, também, a extensão das condições
de custos do Procera para as operações, com recursos dos Fundos Constitucionais, nelebradas com miniprodutores rurais (suas cooperativas e associaçães), e com pequenos produtores rurais, ajustando-se
os contratos para essas condições, retroativamente
ao início do Plano Real.
As providências acima constituem reivindicação massiva dos segmentos da pequena produção.
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Estudo elaborado pela Emater - RO, a partir das circunstâncias do FNO, mostra as grandes dificuldades enfrentadas pelos beneficiários
do Procera, que contrataram o crédito anteriormente à Lei n2 9.126/95 e, pelo conjunto dos
mini e pequenos produtores, particularmente desde
o Plano Real.
O estudo, respaldado em detalhada análise estatrsticas, demonstra a absoluta impossibilidade aconômica de adimplência para os contratantes do Procera nas condições após o Plano Real, e anteriores
2
à Lei' n 9.126195.
Da mesma forma, amparado em fartas simulações estatísticas e evidências empíricas, o doeumento nos remete à conclusão, pela qual, atualmente, dadas as diferenças de custos entre os
contratos via Proeera e os celebrados nas condições previstas pelos subprogramas dos Fundos
destinados a mini e pequenos produtores, configura-se um quadro onde trabalhadores recém-empossados na terra, tendem a consolidar posição
de produtor, enquanto mini e pequenos produtores
·estabelecidos·, rumam, nexoravelmente, para a
condição de sem terra.
O estudo em referência foi submetido à Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, em nome de todas as Federações de Trabalhadores na Agricultura dos estados da região Norte,
por ocasião de reunião de audiência pública promovida
pelo citado órgão técnico desta Casa, em Porto Velho,
em novembro de 1997, na qual, foi debatida a crise de
renda na atividade agricola n"lcional.
Q.>rroborando os dados e conclusões contidos
no documento, em consideração, estudo produzido
pela assessoria da Liderança da bancada do PT, na
Câmara, intitulado A Renda Agrícola e as Condições
de Encargos do Procera e do Pronaf (set.197), demonstra, com base no cotejo entre a evolução recente da renda agrícola e as condições de encargos
para o crédito para pequenos agricultores em operações via Procera, Fundos Constitucionais e Pronaf,
a absoluta falta de capacidade de pagamento desses' financiamentos. Por conseguinte, o texto qualifica o cenário fortemente adverso para a sustentação
econômica dos segmentos da pequena produção rural no Brasil e, com mais ênfase, para os localizados
nas regiões periféricas;
2. No art. 22, o projeto propõe alterações no
art. 52, da Lei n2 9.138195, de forma a estender a
possibilidade do alongamento das dívidas rurais
para os casos considerados no art. 1!!, nas condições especificadas. Propõe-se, ainda, que o processo
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de securitização das dívidas dos citados beneficiários dos Fundos Constitucionais, se dê em custos
50% inferiores aos casos regulares.
As providências acima, adicionadas às estabelecidas no art. 12 , viriam possibilitar que milhares de
assentados de reforma agrária e pequenos produtores readquirissem condições para honrar os compromissos junto aos bancos operadores dos Fundos,
recuperando, assim, possibilidade de viabilização
econômica desses segmentos;
3. A inclusão do art. 32, tem o propósito de evitar a erosão dos recursos dos Fundos, decorrente
dos efeitos das medidas anteriores. Nos termos desse dispositivo, os ajustes propostos nos custos do
Procera e das operações pretéritas com mini e pequenos produtores, serão cobertos pelos Fundos
respectivos que, no entanto, deverão ser recompostos nos valores envolvidos pelo Tesouro Nacional,
mediante autorização prévia constante da Lei Orçamentária.
Os novos contratos de mini e pequenos produtores, seriam subvencionados, por meio da inclusão
dessas operações, nos aportes e recursos parasíJbvenção de taxas, de conformidade com o que preconiza o art. 4º da Lei n2 8.427/92.
Além dessa contribuição do Tesouro, o projeto
propõe, também, que parte dos recursos repassa,..
dos, dos Fundos, para os Bancos,' à título de dei
credere, sejam destinados para ajudar na subvenção das taxas dos cOntratos em consideração. Vale
enfatizara verdadeira caixa-preta que cerca o volume de recursos apropriados pelos bancos para esse
fim; sem considerar os recursQs cobrados por tais
instituições para a administrar os Fundos (3% sobre
o patrimônio líquido de cada Fundo). .
Finalmente,.no art. 4º,'0 projeto prevê a emis"
são de Títulos, .peJo Tesouro, para garantiras operações de·alongamento, nas condições ora propostas.
Ante o exposto e, com a convicção da pertinência, da' urgência e do mérito,social da proposição,
reivindicamos o apoio dos Senhores Parlamentares
para a sua imediata aprovação. '
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Pedro Wilson '- Deputado Geraldo Pastana Deputado Alcides Modesto.
. PROPOSTA DE LEI NSl. 4.467, DE 1998
(Do Sr. Basilio Villani)
Institui o Dia.Nacional do Mutirão de
Limpeza de Parques, Lagos, Represas,
Rios e Baias.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 12 É instituído, no ~egundo domingo do
mês de abril, o Dia Nacional do Mutirão de limpeza
de Parques, Lagos, Represas, Rios e Baías.
Art. 2l! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3l! Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nossos lagos e rios, especialmente aqueles
próximos ou dentro de áreas urbanas, vem servindo,
desde sempre, como depósitos de lixo. O acúmulo
de lixo tem evidentes impactos ecológicos e aumentam os riscos de enchentes nas épocas de cheia dos
rios. Também os parques e outras áreas naturais
abertas à visitação pública enfrentam o problema da
falta de educação dos visitantes que, por onde passam, espalham latas, garrafas, e outros tipos de embalagem.
A população, com o apoio dos poderes públicos, pode e deve desempenhar um papel chave na
limpeza dos parques e corpos d'1gua e na sua conservação. A proteção ambiental não é uma responsabilidade apenas dos govemos, é um dever de toda
a sociedade.
Os mutirões, além da limpeza que proporcionam, tem um grande potencial educativo, tanto
para os que participam do processo e quanto para
o restante da comunidade. O mutirões são uma
atividade coletiva, que estabelece e reforça os laços de amizade entre as pessoas, educa para a
cooperação, demonstra as possibilidades do trabalho em conjunto, uma atividade, enfim, que constitui um verdadeiro exercício de cidadania. Além
disso, oferecem oportunidade para uma reflexão e
conscientização sobre os danos causados' pela
disposição inadequada do lixo e, o que é mais importante, sobre a relação entre produção de lixo e
estilos de vida.
Dois exemplos ajudam a ilustrar a importância· dos mutirões de limpeza: em Brasnia, no dia·21
de setembro de 1997, durante a comemoração do
Dia Mundial de limpeza (Cleanup _ Internacional),
28 mergulhadores, mais um grupo de 32 pessoas de
organizações não-govemamentais, da Polícia Florestal e do Corpo de Bombeiros, numa grande confratemização, retiraram 300 quilos de lixo da barragem do rio Descoberto, no Distrito Federal. A presença da comunidade e a repercussão na imprensa
assegurou a divulgação do evento para toda a população da região e entorno de Brasília.
O exemplo de Ubatuba é ainda mais significativo: os moradores resolveram também aderir às co-
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memorações do Dia Mundial da Umpeza e desenvolveram uma série de atividades para limpar a cidade. Cerca de 450 crianças, de escolas públicas e
particulares, retiraram oito metros cúbicos de lixo,
equivalente a dois caminhões cheios, de 7km de
praias bastante poluídas, localizadas na região centrai de Ubatuba. O mutirão foi monitorado pelo pessoal do Aquário de Ubatuba, do projeto Tamarnbama e do MOU, Movimento de Defesa de Ubatuba,
junto com 23 alunos da Escola de Turismo Aurelina
Ferreira. O lixo mais encontrado nas areias das
praias foi de eanudinho e copo plástico, que demoram em média 50 anos para degradarem na natureza e as bitucas de cigarro, que levam mais de 100
anos. Outros detritos amplamente encontrados foram garrafas plásticas (a de 2 litros leva 450 anos
para se degradar), sacos plásticos (50 anos) e latas
de alumínio (200 anos).
No Parque Estadual da Ilha Anchieta, 828 hectares de Floresta Atlântica cujos costões rochosos
são amplamente utilizados para atividades de mergulho, escunas de turismo e mergulhadores recolheram uma amostragem do lixo subaquático, pois as
condições chuvosas do tempo deixaram a água revolta e turva, dificultando o trabalho. Mesmo assim
foram encontrados muitos cabos e restos de Rede
Pró Unidades de Conservação e material de pesca
(linha de nylon leva 650 anos para se degradar),
garrafas e copos plásticos, latas de alumínio e ferro
e até pneus de borracha. Na parte terrestre da ilha
foram limpas sete praias e uma área de restinga, totalizando 1km e 800 metros de área trabalhada por
mais de 80 pessoas. O lixo recolhido foi de quatro
metros cúbicos, suficiente para encher um caminhão
com garrafas plásticas e de vidro, latas e até carcaças de geladeira e fogão.
O evento em Ubatuba foi um sucesso e contou
com a participação da população, dos estudantes e
professores das escolas, das empresas locais (de
ônibus, escunas de turismo) e entidades não-governamentais. A prefeitura e Ubatuba colaborou disponibilizando os caminhões e pessoal de limpeza,
além de divulgar o evento com faixas pela cidade.
Esses poucos exemplos demonstram a importância e a oportunidade do projeto que estamos propondo.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. _ Deputado Baallio Villanl.
PROJETO DE LEI Nt. 4.4&8. DE 1998
(00 Sr. Basnio Villani)
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Dispõe sobre a divulgação fonográfica em emissOlas de rádios
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As emissoras de rádio de amplitude
modulada _ AM e de freqüência modulada _ FM,
não estão sujeitas a qualquer contribuição, nem
farão jus a qualquer pagamento pela divulgação
de discos fonográficos, tanto em vinil, mini-disco e
compact-disc.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
O claro objeto da proposição deste é incentivar
a divulgação fonográfica pelas emissoras de rádio
AM e FM, e, desse modo, aumentar a vendagem de
produtos fonográfICOs (CO's, fitas cassetes, discos
em vinil etc), propiciando e proporcionando de forma
efetiva um maior volume quanto à arrecadação de
direitos em favor dos respectivos autores.
Sala das Sessões, 6 de março de 1998. _
Baamo Vlllani. Deputado Federal.
INDICAÇÃO NR 1.259. DE 1998
(Do Sr. Deputado Neif Jabur)

Apresenta sugestão para a criação
de uma Agência da capitania dos Portos
na cidade de PassoslMG.
E>flR. Sr. Ministro de Estado da Marinha,
Em que pese a existência de mais de três mil
embarcações registradas na cidade de PassoslMG, situada às margens da represa de Furnas, no Rio Grande, o Município não dispõe de
uma Agência da Marinha habitada para exercer a
necessária fiscalização daqueles veículos fluviais,
do que decorre, além de se onerar com este en.cargo a Capitais dos Portos de Pirapora, na bacia
do Rio São Francisco, distante mais de setecentos
quilômetros por rodovia, um enorme transtorno
para o trâmite do registro de embarcações pelos
municípios.
Em face da conveniência que ~ste ato da Administração Pública Federal representará simu~
neamente, tanto para a Capitania dos Portos de PIrapara, quanto para a população do Município de
Passos, venho submeter à elevada consideração de
V.
a sugestão de que ali se instale a referida
agência.
Certos do tratamento justo e perfeitamente
adequado ao interesse público que V. Ex!! dedicará à
matéria, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de alto apreço e elevada consideração.

ex-
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Brasília/DF, em de 1998. _ Deputado Nei'
Jabur.
REQUERIMENTO N2 ,DE 1998
(Do Sr. Deputado Neif Jabur)
Requer o encaminhamento de Indicação ao Exm2., Sr. Ministro da Marinha,
apresentando sugestão para a instalação
de Agência da Capitania dos Portos na
cidade de Passos - MG.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!, nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo primeiro, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação anexa, que apresenta sugestão para a criação de uma Agência da Capitania
dos Portos na cidade de Passos _ MG.
Sala das sessões, de
de 1998. _ Deputado
NeifJabur.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
NS! 3.375/98
(Do Sr. Deputado Antonio do Vale)
Solicito informações ao Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre a
aplicação, por parte da Secretaria de Assistência Social, dos Programas de Apoio
à Criança, Adolescente e Idoso no Estado
de Minas Gerais.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, o seguinte pedido de
informações:
Volume de recursos destinados ao Estado de
Minas Gerais pela Secretária de Assistência Social
deste Ministério, nos Programas de Apoio à Criança, Adolescente e Idoso, quanto o Governo de Minas aplicou, e o que deixou de utilizar, se for o
caso.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado
Antonio do Valle, PMDBlMG.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.378/98
(Do Sr. Deputado Antonio do Valle)
Solicita informações ao Senhor Ministro do Trabalho sobre a aplicação do
Programa de Geração de Emprego e Ren-
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da - PROGER, no Estado de Minas Gerais.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2 2 da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2 2 , e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor
Ministro do Trabalho, o seguinte pedido de informações:
1 - O valor destinado ao Estado de Minas Gerais, no Programa de Geração de Emprego e Renda
-PROGER.
2 - Se o volume dos recursos foi integralmente
aplicado, ou se o Governo de Minas Gerais deixou
de cumprir metas pré-estabelecidas e, em caso afirmativo, o montante não utilizado.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Antonio do Valle.
PROJETO DE LEI Nº. 4.469, DE 1998
(Do Sr. Jorge Wilson)
Modifica a Lei n 2• 9.294, de 15 de julho de 1996, obrigando a inserção de
mensagens alusivas aos prejuízos da ingestão de bebidas na propaganda comerciaI.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É acrescentado ao art. 42 da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, novo parágrafo com a
seguinte redação:
§ 32 A propaganda comercial de bebidas alcoólicas, em todos os veículos de comunicação social,
conterá mensagem escrita ou falada com o seguinte
conteúdo:
·0 Ministério da Saúde adverte: a ingestão de
bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde.·
'Art. 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de sessenta dias contados
de sua publicação.
Art. 3º Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a sua publicação.
Justificação
, Medidas visando o combate ao consumo de
derivados de tabaco e de álcool, foram incluídas na
Constituição Federal em 1988. No entanto, somente
foram implementadas a partir da aprovação por esta
Casa da Lei nº. 9.294, de 15 de julho de 1996. Referida legislação estabeleceu restrições claras à propaganda comercial de derivados do tabaco e de bebidas alcoólicas em emissoras de rádio e televisão,
que passaram a veiculá-Ias apenas após às vinte e
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uma horas. No caso de fumo, a publicidade em todos os veículos de comunicação passou a incluir
mensagens-alusivas aos danos causados por esses
produtos. No caso de bebidas alcoólicas, apenas as
embalagens do produto passaram a conter mensagem, sugerindo aos consumidores que evitem o consumo excessivo de álcool.
O alcoolismo é problema social de grande importância em nosso país, tendo em vista os altos
custos envolvidos no tratamento de doenças a ele
associadas pelo sistema público de saúde. A perda de produtividade de seus usuários, com alto índice de absenteísmo e de licenças de trabalho, e a
desagregação de núcleos familiares são outros fatores que apontam a necessidade de medidas
mais restritivas à publicidade de bebidas alcoólicas, em especial àquela veiculada no rádio e televisão. .
Assim sendo, pretendemos com a presente
proposta obrigar a inserção de mensagem alusiva
aos prejuízos causados à saúde pela ingestão destas bebidas, a exemplo da obrigatoriedade prevista
na legislação vigente no caso de publicidade de derivados do tabaco.
Considerando a relevância do tema tratado, esperamos contar com o apoio de nossos pares na
Câmara dos Deputados para a aprovação da proposição que ora apresentamos.
Sala das Sessões, de
de 1998. - Deputado
Jorge Wilson.
PROJETO DE LEI NIl. 4.470, DE 1998
(Do Sr. Jorge Wilson de Matos)

Dispõe sobre o acesso adequado
das pessoas portadoras de deficiência fí·
sica aos serviços de transporte aéreo e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica assegurado à pessoa portadora de
deficiência física o acesso adequado aos serviços
de transporte aéreo comercial, de natureza regular
ou não.
§ 1!! Para os efeitos deste artigo, pessoa portadora de deficiência física é entendida como aquela
cuja capacidade de locomoção está reduzida em virtude de um problema físico.
§ 2ll Equiparam-se às pessoas portadoras de
deficiência física os idosos ou qualquer outra pessoa
que, em função de suas condições médicas, necessite de assistência especial durante o vôo e nos procedimento de embarque e desembarque.
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Art. 2ll As empresas aéreas devem disponibilizar equipamentos dotados de sistema de elevação
ou outro sistema apropriado para efetuar, com segurança, o embarque e o desembarque de pessoas
portadoras de deficiência física.
Parágrafo único. Os equipamentos de que trata
o caput deste artigo poderão ser dispensados se o
terminal dispuser de passarela telescópica.
Art. 32 Na homologação de aeronave para entrada em serviço, a autoridade aeronáutica deve observar a conformidade dos equipamentos de bordo
com as normas de acessibilidade, incluindo, no mínimo, a exigência de:

I - assentos com braços móveis, à razão de
dez por cento do total de assentos, distribuídos proporcionalmente entre as diversas classes da aeronave;
11 - cadeiras de rodas a bordo;
111 - lavatórios, iluminação e letreiros apropriados ao uso por pessoas portadoras de deficiência física.
§ 12 Os assentos com braçol) móveis devem
estar localizados ao lado does) corredor(es), nas fileiras em que não haja saída de emergência, porém,
o mais próximo possível da(s) saída(s) e does) Iavatório(s).
§ 2ll As aeronaves em uso deverão ser remodeladas, de forma a adequarem-se ao disposto neste artigo, no prazo máximo de dois anos.
Art. 42 Ao usuário de cadeira de rodas fica assegurado o direito de usar sua própria cadeira para
se locomover nos procedimentos de embarque e desembarque.
§ 12 As cadeiras de rodas, aparelhos especiais
e demais equipamentos necessários à locomoção
das pessoas portadoras de deficiência física, quando de propriedade destas, serão transportados gratuitamente no interior da cabine, quando houver espaço disponível, ou serão considerados bagagem
prioritária.
Art. 52 À pessoa portadora de deficiência física
que se utilize de cão treinado para· sua locomoção
fica assegurado o direito de transportar o animal gratuitamente na cabine da aeronave.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, o cão deverá viajar com coleira e sob controle
do seu proprietário, exigindo-se a aprese~tação de
atestado de sanidade do animal.
Art. 6l' As empresas aéreas efetuarão o embarque das pessoas portadoras de deficiência física antes dos demais passageiros e o seu desembarque

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 1998

após os demais passageiros, de f<mna a garantir a
segurança e o conforto durante os procedimentos.
Art. 72 As administrações aeroportuárias deverão adaptar as instalações e os serviços prestados
nos aeroportos para o uso por pessoas portadoras
de deficiência física, nos termos das normas técnicas apropriadas, no prazo máximo de dois anos.
Parágrafo único. Pelo menos um balcão de informações de cada empresa aérea deve ser adaptado imediatamente para o uso por pessoas portadoras de deficiência física.
Art. 8 2 As. administrações aeroportuárias, as
empresas aéreas e as empresas de serviços auxiliares devem assegurar o acesso das pessoas portadoras de deficiência física a todas as informações
necessárias à viagem.
Art. 92 Esta lei entra em vigor em noventa dias
da data de sua publicação.
Justificação
A integração das pessoas portadoras de
deficiência é um mandamento constitucional. Em
seus artigos 227, § 2 2 , e 244, a nossa Carta
Magna indica a necessidade de removerem-se
os óbices porventura existentes à utilização de
edifícios e logradouros públicos e de veículos de
transporte coletivo por parte de pessoas portadoras de deficiência.
Nãó obstante, o cotidiano dessas pessoas ainda é repleto de dificuldades. Escadas, desníveis no
terreno, corredores estreitos e instalações sanitárias
pequenas demais são apenas algumas das agruras
com as quais os portadores de deficiência física têm
que conviver.
No caso específico dos serviços de transporte
aéreo a situação não é diferente. Por suas próprias
características, o transporte aéreo demanda instalações especiais, onde imperam as grandes distâncias, ao passo que as aeronaves, por razões comerciais, têm o seu espaço interno cada vez mais descomprometido com o conforto dos usuários. Se corredores estreitos e assentos apertados já provocam
problemas para usuários que não apresentam dificuldades de locomoção, para as pessoas portadoras
de deficiência física estes detalhes podem inviabilizar a utilização desse meio de transporte. Isto sem
contar o próprio acesso à aeronave, que em muitos
aeroportos ainda depende de escadas, o que constrange não apenas portadores de deficiência física
mas também idosos.
O objetivo da presente proposição é o de estabelecer padrões para a prestação do serviço de
iransporte aéreo, de maneira a garantir o acesso
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adequado das pessoas portadoras de deficiência física e de todos aqueles que, por qualquer motivo,
apresentem dificuldades de locomoção de forma in~ependente. Procurou-se abarcar, nas determinaçõàs do texto legal, dispositivos que contemplem as
necessidades básicas dessas pessoas, em termos
de locomoção e acesso.
Foram definidos critérios para a conformação
do espaço interno das aeronaves, assim com fixadas exigências para a adaptação das instalações
dos aeroportos e a prestação do serviço em si mesma. Espera-se, com isso, que o uso dos serviços de
transporte aéreo se tome mais acessível a todos os
cidadãos. Lembramos que tal meio de transporte
tende a assumir importância fundamental num País
de dimensões continentais como o Brasil.
Diante do alcance social do projeto de lei que
ora oferecemos à apreciação desta Casa, esperamos contar com o apoio de todos para sua rápida
tramitação e transformação em norma legal.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Jorge Wilson de Matos.
INFORMAÇÃO
Origem: Deputado Jorge Wilson de Matos
Assunto: Elaboração de projeto de lei disposto
sobre o acesso de deficientes físicos aos serviços
de transporte aéreos.
Assessor: Maria Sílvia Barros Lorenzetti

Com relação à solicitação em epígrafe, gostaríamos de informar que a matéria já é objeto de regulação por meio da IAC 2508-0796, do Departamento de
Aviação Civil, que define norma de serviço acerca do
acesso ao transporte aéreo de passageiros que necessitam de assistência especial. O texto da referida norma de serviço foi utilizado como subsídio para a elaboração do projeto de lei solicitado. cabe mencionar, ainda, a existência do Projeto de Lei nº 5.993190, oriundo
do Senado Federal, que ·dispõe sobre a construção de
logradouros, edifícios de uso público e de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física, nos termos dos arts. 227, § 22, e 244 da Constituição·. A matéria em foco poderia ser incorporada a esta proposição, que ainda deve ser examinada pelas Comissões
de DesenvoMmento Urbano e Interior e de Constituição e Justiça e de Redação, antes de seguir para o
Plenário, onde aceitará emendas.
Sendo o que por ora se apresenta, colocamonos à disposição para outros esclarecimentos que
se fizerem necessários.
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Assessoria Legislativa, em 23 tle abril de 1998.

_ Maria Sílvia Barros Lorenzetti, Assessora Legislativa.

PROJETO DE LEI NS'. 4.471, DE 1998
Regulamenta o artigo SS' da Constituição Federal dispondo sobre a criação
de entidades sindicais.
Art. 12 O Sistema Confederativo da representação Sindical é formado por Sindicatos, Federações e Confederações, representando categorias profissionais e econômicas, conforme definidas no artigo
511 e parágrafos da CLT., incluindo os agentes e trabalhadores autônomos e profissionais liberais.
Parágrafo Primeiro. É facultado aos integrantes
de uma categoria - econômica ou profissional - a
fundação el ou dissociação de entidades sindical,
não podendo a sua base territorial ser inferior a um
município.
Parágrafo Segundo. É facultado aos sindicatos
a fundação de Federações, desde que a sua constituição se dê através da manifestação da vontade da
maioria absoluta das entidades pertencentes ao
mesmo grupo de categorias.
Parágrafo Terceiro. É facultado às Federações
a fundação de Confederações, desde que a sua
constituição se dê através da manifestação da vontade da maioria absoluta das entidades pertencentes
ao mesmo grupo de categorias.
Parágrafo Quarto. Nos casos dos parágrafos
anteriores, os interessados deverão obedecer os seguintes requisitos~
I - edital de convocação dos membros da categoria para a assembléia geral de fundação da entidade, publicando em jomal de comprovada circulação na pretendida base territorial, bem como no Diário
Oficial do Estado onde se realizará a assembléia,
quando se tratar de Federação e Confederação,
com antecedência de 30 dias;
11 - Comunicação à Federação ou Confederação, conforme o caso, representativa da categoria
respectiva, em até 5 dias após a publicação;
11I - ata da assembléia geral a que se refere
um inciso anterior;
IV - cópia do estatuto aprovado pela assembléia geral que deverá conter os elementos necessários à representação pretendida e, em especial:
a) a categoria ou categorias representadas;
b) a base territorial;
c) os órgãos da administraçao, sua composição, duração dos mandatos, regras para eleição dos
seus membros e critérios de substituição;
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d} fontes de receita e no-.mas de controle das
despesas, inclusive prestação de contas.
§ 12 Para efeito do registro as profissões Ii~rais são equiparadas a categorias profissionais diferenciadas.
§ 2º Na hipótese de sindicato a ser formado
por dissociação de categorias ou desmembramentos
de categoria, a assembléia geral reunirá somente os
associados integrantes do grupo que pretender
constituir novo sindicato.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo, no que
couber, aos pedidos de alteração do estatuto do sindicato.
Art. 22 É criada junto ao Ministério do Trabalho
a Comissão de Registro e Enquadramento Sindical,
cuja composição será a seguinte:
a) 1 representante do Ministério do Trabalho;
b) 3 representantes de Confederações de Categorias Econômicas;
c) 3 representantes de Confederações de Categorias Profissionais;
d) 1 representante da Confederação dos Profissionais Liberais.
Parágrafo Primeiro - As Confederações reunirse-ão por segmento e elegerão seus representantes
- titulares e suplentes.
Parágrafo Segundo - O mandato é de 2 anos,
facultada a reeleição de seus membros por igual período.
Parágrafo Terceiro - As reuniões realizar-se-ão
no Ministério do Trabalho, a quem compete secretariar os trabalhos e ter sob sua guarda toda doeumentàção da CRES.
Art. 3º A Comissão elegerá, entre seus membros, o seu presidente, que terá mandato de um
ano, facultada a reeleição por igual período.
Parágrafo Primeiro - A participação será a título de relevantes serviços e não remunerado.
Parágrafo Segundo - As confederações serão
convocadas pelo Ministério do Trabalho, dentro de
30 dias após a promulgação da presente, para realizarem a primeira eleição.
Parágrafo Terceiro - Os arquivos da CNES serão, automaticamente transferidos para as CRES,
após a sua instalação.
Art. 4º Compete à Comissão:
a) Conceder o registro de entidade sindical, observando-se o pedido, preenche os requisitos do art.
8º inciso 1º da Constituição Federal e do art. 1º, § 4º,
desta norma.
b) Às entidades sindicais registradas nos termos da alínea anterior, será conferido ·Certificado

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 1998
fl

de Registro Sindical devidamente assinado pelo
Ministério do Trabalho, no qual será especificado a
representação econômica e profissional conferida e
mencionada a base territorial abrangida;
c) Às entidades sindicais que obtiveram o registro ou arquivamento junto ao Ministério do Trabalho, atendidos os pressupostos exigidos à época de
seu requerimento, também será conferido o Certificado mencionado na alínea anterior, desde que o requeiram;
d) O disposto nas alíneas b e c acima, não se
aplica às entidades que qualquer grau, que já possuam a Carta de Reconhecimento Sindical, expedida pelo Ministério do Trabalho.
e) Decidir as impugnações dos pedidos de registro;
f) Decidir os pedidos de registro de alterações
estatutárias relativas à extensão de base territorial
ou alteração de categoria.
Art. fi2 Somente as entidades sindicais legalmente constituídas nos termos desta lei, poderão praticar
os atos previstos no art. S2 da CF, bem corno cobrar
qualquer tipo de contribuição compulsória.
Art. 6º A expressão ·Sindicato· é privativo das
entidades constituídas nos termos d~sta lei.
Art. 7º Fica facultado às organizações sindicais, de que qualquer grau, o direito de se filiarem a
entidades civis, nacionais ou internacionais, relacionadas com atividades sindicais.
,

Justificação
A organização sindical é um dos pilares em
que assenta a própria estrutura inconstitucional da
Nação.
Defini-Ia em termos de operacionalidade é um
compromisso que se coloca como imposição de ordem constitucional.
Ao focalizar o terna divisamos, desde logo,
como primeiro passo a ser dado, a identificação dos
requisitos que devam ser considerados como básicos para a criação das entidades sindicais.
O projeto que ora apresentamos, se inspirou, e
tem como diretriz, a preocupação de se encontrar um
patamar de equilíbrio entre duas linhas de atuação
para que, de um lado se resguarde a liberdade de
constituição de sindicato, longe da tutela ou da interfarência do estado, preservando de um lado, o princípio
constitucional da autonomia sindical e, de outro, coibindo práticas que desfigurem a autenticidade da representação de órgãos desse nível, como ocorre
atualmente com ploriferação de entidades ilegítimas
atentando contra o outro princípio básico consagrado conlStitucionalmente, da unicidade sindical.
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Conhecidas são, de há.muito, as críticas que a
sistemática atual tem levantado pela excessiva facili~
dade com que se tem permitido a criação de entidades que apenas servem para amparar interesses,
quiçá, menos confessáveis.
O diagnóstico dessa situação anômala nos
leva a formular uma série de exigências que acentam exatamente no propósito e assegurar a mais
ampla publicidade e transferência para os atos que
precedem e condicionem a criação de entidades sindicais.
A adoção das medidas aqui preconizadas, a
par de outras que possam; na mesma linha, ser sugeridas, levarão, ao que supomos, ao saneamento
da vida sindical e ao conseqüente aprimoramento de
suas práticas.
Sala das sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Duftio Pisaneschi. Vice-Líder do PTB.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

(DO~~~:;i=~tti)
Altera os arts. 181, 194 e 199 da Lei
n' 5.172166 - Código Tributário Nacional.
O Congresso Nacional, com base no art. 146,
111, da Constituição Federal, decreta:
Art. 11l Acrescentem-se a alínea e, ae inc. 11 do
art. 181 e o § 22 ao art. 194, renumerando-se o parágrafo único para § 12 , e altere-se a redação do art.
199, da Lei n2 • 5.172, de 25 de outubro de 1966, nos
seguintes termos:
·Art. 181•...............................................
.......•....•••...•..................••.•.....................
11 .
.
e) aos contribuintes, pessoas fisicas ou
jurídicas, nas hipóteses em que o pagamento
do montante do crédito tribulário, apurado em
decolTência das infrações cometidas, comprometa a continuidade da atividade regular ou a
manutenção do sujeito passivo, a critério da autoridade administrativa, e desde que atendam,
cumulativamente, às seguintes condições:
1 - não tenham cometido, nos últimos
anos, o mesmo tipo de infração objeto da
anistia;
2 - que se comprometam, nos cincc
anos posteriores à concessão da anistia, a
não cometer o mesmo tipo de infração, sob
pena de exigência do montante do crédito
tributário anistiado"
•Art. 194
..
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§ 2º A fiscalização de tributos será
executada com base em programas elaborados a nível regional, como regra geral, e em
programas elaborado a nível central em casos específicos, vedada a iniciativa individuai de fiscalização por parte de agentes fiscais e observado o seguinte:
I - serão criados grupos de fiscalização especializados em setores da atividade
econômica;
11- a relação de contribuintes será feita
com base em critérios objetivos, absolutamente impessoais, e todos os contribuintes
selecionados deverão ser fiscalizados, vedada a fiscalização frequente sobre um mesmo
contribuinte;
11I - serão criados programas especiais
de combate à economia informal, ao contrabando e descaminho.-Art. 199. A Fazenda Pública. da União e
as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência
para a fiscalização dos tributos respectivos e
pennuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou
convênio, inclusive o inten:ârriJio períocflCO de
informações:
1- casdatrais e econômico-fiscais;
11 - sobre indícios de sonegação ou
fraude; e
11I - sobre os contribuintes autuados
por falta de pagamento de tributos, com reflexos nas respectivas arrecadações:
Art. 22 Enquanto não firmado o convênio previsto no art. 199 da Lei n2 • 5.172, de 1966, com a redação dada pelo art. 1º desta Lei Complementar, a
União, os Estados e o Distrito Federal deverão prestar, mediante solicitação, as informações de que tratam os incisos I a 11I daquele artigo.
Art. 32 Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação
Fala-se muito ultimamente sobre a necessidade de reforma do nosso sistema tributário de modo a
simplifiicar a legislação, alargar a base tributável e a
aumentar o volume da arrecadação de impostos.
Entretanto, questões importantes para o atingimento daqueles objetivos não são abordadas convenientemente, como é o caso do aperfeiçoamento da
legislação que trata da fiscalização de tributos e o
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adequado aparelhamento da máquina fiscalizadora,
para que possa melhor desempenhar suas funções.
A evasão fiscal, a fraude, o contrabando, e a
sonegação devem ser combatidos por todos os
meios possíveis, pois reduzem drasticamente o nível
de arrecadação de tributos e tornam o sistema injusto para os contribuintes adimplentes, que arcam com
todo o ônus tributário e ainda sofrem com a concorrência desleal do sonegador.
O presente projeto de lei complementar que altera dispositivos do Código Tributário Nacional (Lei
n!l. 5.172166) visa justamente a fornecer à União,' Estados, Distrito Federal e Municípios instrumetnos legais para que possam incentivar o cumprimento das
obrigações fiscais por parte dos contribuintes, aperfeiçoar os sistemas de fiscalização e promover o necessário intercâmbio de informações de natureza fiscal entre as administrações.
Neste sentido, a alínea e, acrescentada ao inc.

11 do art.181 possibilita a concessão de anistia às infrações por contribuintes que não tenham sido autuados nos últimos cinco anos; que se comprometam a não cometer infrações nos cinco anos posteriores à concessão da anistia, sob pena de cobrança
do valor anistiado; e desde que o montante apuradas, se cobrado, inviabilizem a continuidade dos negócios ou a própria sobrevivência do contribuinte e
de sua família, a critério da autoridade administrativa, que deverá verificar a real situação do devedor.
O dispositivo proposto dá forma a um mecanismo de incentivo ao cumprimento da obrigação fiscal
por parte do contribuinte faltoso, pois possibilita a
anulação da multa aplicada se houver o pagamento
da obrigação principal e se o devedor se comprometer a não reincidir na infração cometida, além de evitar que o fisco -mate a galinha dos ovos de ouro-,
nas hipóteses em que seja inviável economicamente
a cobrança do principal acrescido da multa.
O § 22 acrescentado ao art. 194 visa a disciplinar o processo de programação de fiscalizações, de
forma que os órgãos centrais assumam funções de
formulação de diretrizes, acompanhàmento, coordenação, avaliação e estudos de novas técnicas de auditorias e aos órgãos regionais e locais seja atribuída a função fiscalizadora com base em programas
por eles próprios elaborados, adequados à realidade
local e inspirados nas diretrizes centrais, vedada a
iniciativa individual de fiscalização por parte dos
agentes fiscais.
Os programas seriam executados por grupos
especializados em cada setor da atividade econômi-
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ca de forma a melhorar o nível de eficácia e de exequibilídade das operações fiscais.
Determinadas áreas de atuação da fiscalização, que necessitam especialização pela alta complexidade das atividades, como no caso das instituições financeiras, mercado de capitais e empresas
de grandes porte, poderiam ter programas específicos elaborados a nível central, além dos programas
de combate à economia informal, ao contrabando e
descaminho.
Por último, a nova redação dada ao 199 e ao
art. 22 do projeto buscam implemetnar de forma efetiva o intercâmbio de informações econômico-fiscais
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e cadastrais entre os entes tributantes, que é fundamental para o bom desempenho da atividade fiscalizadora.
A melhoria da eficiência e efICácia da máquina flscalizadora promove, sem dúvida, o aumento da arrecadação e a justiça fiscal, induzindo o contribuinte a elevar
o grau de cumprimento das obrigações tributárias.
Por se tratar de projeto de relevante interesse
nacional, esperamos contar com o apoio de nossos
ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 06 de maio de 1998.
Deputado Joio Pizzolatti
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PROJETO DE LEI N2 4.472 DE, 1998
(Do Sr. João Pizzolatti)

Concede estfmulo fiscal às empresas que empregam deficientes físicos e
ex-presidiários, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os contribuintes do Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica ficam autorizados a computar
em dobro, como despesas operacionais, os pagamentos de salários e demais direitos trabalhistas de
defICientes físicos e ex-presidiários admitidos em
seus quadros de pessoal.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
O papel do Estado, na tutela das relações de
trabalho, é, entre outros, o de tentar diminuir possíveis discriminações prejudiciais aos que dependem
do trabalho para sua sobrevivência.
Dois tipos de candidatos a 9mpregos que sofrem mais freqüentemente de discriminações nas
empresas
são os deficientes físicos e os ex-presidiá. ,
nos.
A prática, contudo, tem demonstrado que pelo menos em geterminadas áreas de atividade - o
deficiente físico é tão produtivo ou até mais do que a
média dos empregados comuns.
Em tarefas que não exigem deslocamento físico como, por exemplo, telefonia, sonoplastia, execução musical, restauração e conservação de livros e
documentos, o desempenho dos deficientes físicos
tem se revelado superior à referida média.
Da mesma forma, o ex-presidiário pode, muitas
vezes, desincumbir-se melhor que empregados comuns, no cumprimento das tarefas que lhes são atribuídas.
A maioria dos casos de reincidência na prática
de delitos penais e de contravenções é conseqüência do preconceito, que rotula aquele que, em algum
momento de sua vida, tenha se enredado nos tortuosos caminhos do crime.
Muitas vezes o condenado que cumpriu
pena, por ser criminoso primário, nem sequer foi
mantido em regime de privação da liberdade. Outras, tendo sofrido tais restrições, manteve-se irredutível na intenção de reconquistar uma condição
digna e de respeito na sociedade. Mas, se a própria sociedade fecha as portas àquele que já pagou pelos delitos praticados, é ela que se toma
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responsável pela sua reincidência, por não lhe ofereceroutraaltemativa.
Por meio do estímulo proposto, os empregadores poderão constatar por si mesmos que a admissão de deficientes físicos e de ex-presidiários poderá proporcionar-lhes redução dos encargos fiscais,
com concomitante melhora de produtividade.
Temos certeza de que a acolhida desta proposição diminuirá o atual preconceito contra os deficientes físicos e ex-presidiários, conferindo-lhes a
merecida condição de cidadania e proporcionando,
ao mesmo tempo, à sociedade, considerável redução dos índices de criminalidadee de delinqüência
que hoje assolam o País.

Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado
João Pizzolalti.
PROJETO DE LEI N2 4.473, DE 1998
(Do Sr. Roberto Pessõa)

Torna obrigatória a instalação de
elevadores de maca em edifícios públicos, residenciais e comerciais de todo o

País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É obrigatória a instalação de, pelo me, nos" 1 (um) elevador de maca por prumada, em edifrdos públicos, residenciais e comerciais de todo o
País.
Parágrafo único. Entende-se por elevador de
maca o aparelho estacionário provido de cabina,
que se move aproximadamente na vertical entre
guias, servindo a níveis distintos e definidos nos
termos da NBR 7192 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou outra que venha a
substituí-Ia.
Art. 22 Esta lei entra em vigor em 180 (cento
e oitenta) ~ias contados da data de sua publicação.

Justificação
É comum verificarmos, em caso de emergência, o transtorno que representa a remoção de
pessoas em edifícios que não dispõem de elevadores de maca. Especialmente nos prédios mais
altos, é necessário, muitas vezes, recorrer à polícia e ao corpo de bombeiros, para que a remoção
seja possível.
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta Casa visa a sanar esse problema, tomando
obrigatória a instalação de, peJo menos, um elevador
de maca por prumada em todos os edifícios públicos,
residenciais e comerciais do País. Trata-se, portanto,
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de uma medida que vai contribuir para melhorar a
qualidade de vida do cidadão brasileiro, e por isso
solicitãrnõs o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Roberto Pessõa.
PROJETO DE LEI N2 4.474. DE 1998
(Da srª Maria Elvira)

Dispõe sobre o direito dos deficientes viSUal$ de ingressarem com seus
cães de guia em todos os locais utilizados pelo público.
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No Brasil, entretanto, essa prática ainda não foi
disseminada.
Os cegos que tentaram utilizar esse poderoso
auxílio de cães de guia, devidamente adestrados
para essa finalidade, encontraram obstáculos na sociedade.
Recentemente, a S~ Ethel Rosenfeld, sendo
cega, foi impedida de assistir ao concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira porque estava acompanhada de seu cão-guia, devidamente adestrado em
instituição americana denominada Guide Dog Foun-

dation.
Foi obrigada a recorrer à Justiça para ingressar no Teatro Municipal, conforme reportagem publicada no dia 2 de abril de 1998, no Jornal do
Brasil.
Em vista disso, toma-se necessário criar lei específica que possibilite os deficientes visuais ingressarem com seus cães em todos os locais abertos ao
público.
O habeas corpus existe para amparar a liberdade de ir e vir das pessoas, mas, em relação ao
animal é preciso que haja uma lei própria cuja violação permite a impetração da medida por ilegalidade.
De outro modo, ficaria ao arbítrio dos estabelecimentos deixar ou não o cão entrar.
Assim, essa proposição vem atender a uma
necessidade social que começa a brotar neste
País.
Conto, portanto, com o valioso apoio dos
nobres pares para aprovação deste projeto de
lei.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputada Maria Elvira.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Os deficientes visuais que necessitarem do auxílio de cães de guia terão acesso, em
companhia desses animais, a todos os locais públicos ou privados abertos ou à disposição do público, para a aquisição de bens ou serviços, lazer
ou comunicação entre as pessoas, em todas as
esferas da organização político-administrativa da
República.
Art. 2º Os cães devidamente adestrados para
essa finalidade deverão portar plaqueta de identificação, registro e aprovação em associação representativa de cegos e especializada nesse tipo de
adestramento, legalmente reconhecida.
Parágrafo único. Serão observadas todas as
normas sanitárias para a liberação dos cães.
Art. 3º A pessoa jurídica que fornecer a plaqueta ficará responsável pelos danos que o cão
provocar à sociedade, quando em serviço de auxílio ao cego, por negligência em relação ao adestramento.
Art. 4" Caberá habeas corpus contra quem
violar o direito de ir e vir dos deficientes visuais, em
companhia de seus cães-guias devidamente legalizados.
Art. 5" A sentença que conceder a medida estipulará multa a favor de um fundo em benefício dos
cegos carentes, para que possam adquirir os seus
cães de guia com o adestramento específico para
auxílio dos cegos.
Art. 6º Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
dias a partir da data de sua publicação.

primento do inciso XIV do art. 73 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que proíbe fumar
no recinto do plenário.

Justificação

Justificação

º

A utilização de cães para o serviço do homem

é muito antiga.
Os deficientes visuais gozam do direito de ir e
vir com seus cães-guias em diversos países.

REQUERIMENTO N2 .• DE 1998

Solicita o cumprimento do inciso
XIV do artigo 73 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Senhor Presidente,

05 Deputados abaixo assinados vêm respeitosamente à presença de V. ~ para requerer o cum-

É do conhecimento de todos os integrantes
desta Casa - ou pelo menos deveria ser - o teor do
inciso XIV do art. 73 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que diz textualmente: -a qualquer
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pessoa é vedado fumar no recinto do plenário·. Além
disso, em âmbito mais amplo, o art. 22 da Lei n2
9.294, originária de projeto de lei aprovado por unanimidade nessa Casa, proíbe da mesma forma o uso
de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou
qualquer outro produto fumígero derivado ou não do
tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo
em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento suficiente.
Nã9 bastasse a legislação vigente, estudos
realizados por entidades das mais abalizadas no
mundo científico compr\>vam com dados estatísticos
os males desencadeados pelo tabaco nos chamados 'umantes passivos·, que absorvem os seus
subprodutos, à sua própria revelia.

Finalmente, Sr. Presidente, é também do
conhecimento de todos a existência de áreas localizadas fora do recinto deste plenário, onde
aqueles dependentes do tabaco podem exercer
seu direito, sem qualquer tipo de constrangimento.
Diante do exposto e, principalmente, levando-se em consideração a importância de respeitarmos o Regimento Interno da Casa, documento
elaborado com a anuência de todos os Parlamentares, solicitamos a V. Ex!! as providências
necessárias para o cumprimento do referido dispositivo.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998.
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE INFORM~ÇÕES
N2 3.377, DE 1998
(Do Sr. João Paulo Cunha)
Solicita infonnações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, Senhor Francisco Turra, a respeito da distribuição e comercialização da carne bovina, suína e bubalina.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2º da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Francisco Turra, o seguinte pedido de informações:
1) Quais leis, decretos e portarias regulamentam o funcionamento do mercado de distribuição e
comercialização de cames bovina, suína e bubalina,
hoje no País?
2) Quais as principais alterações introduzidas pela Portaria nl! 304, de 22 de abril de
1996?
3) Quais setores que compõem este mercado
foram consultados antes da Portaria nº 304 ser baixada pelo Ministério?
4) Em relação ao trabalho dos frigoríficos,
quais modificações foram implantadas a partir da referida portaria?
5) Em relação ao trabalho dos açougues, quais
modificações foram implantadas a partir da Portaria
nº304?
6) Em quais estados e em quais cidades a Portaria nl! 304 já está vigorando?
7) Em relação a normas sanitárias, de higiene
e tecnológicas, nesté mercado, quais são as principais alterações e avanços implementados a partir
das Portarias nos 304, 89 e 90, todas deste Ministério?
8) Em se tratando das definições dos cortes da
came bovina e bubalina, estabelecidas na Padronização de Cortes de Came Bovina, aprovada SIPA nº
5, de 8 de novembro de 1988, quais alterações foram definidas a partir da Portaria. nº 304 e subseqüentes portarias deste Ministério?
9) O processo de Padronização de Corte de
Came Bovina, aprovado pela Portaria SIPA nº 5, de
8 de novembro de 1988, foi modificado, pela implantação do Programa de Distribuição de Carnes Bovina e Bubalina ao Comércio Varejista, instituído pela
Portaria nº 89, de 15 de julho de. 1966? Em caso afir-
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mativo, quais são as principais alteta~ e por que fo-ram implementadas?
10) Como este Ministério pode explicar a diferenciação existente hoje, entre as cidades que
já fazem parte do Programa de Distribuição de
Carnes Bovina e Buvalina ao Comércio Varejista, em se tratando de açougues que recebem
carne com osso e outros que estão sendo pressionados pelos frigoríficos a apenas receber carne sem osso?
11) Os açougues podem ou não, com base
nas' portarias em vigor, receberem carnes com
osso? Em caso afirmativo, quais peças podem receber?
12) Os açougues podem exigir came sem embalagem em suas vitrines?
13) Os açougues podem vender carnes para
bares, restaurantes, churrascarias e similares? Em
caso afirmativo, como deverão proceder para embalar o produto?
14) No que diz respeito à fiscalização da aplicação das regras estabelecidas pelas Portarias ngS
304, 89 e 90, nos estados e cidades já submetidas
às novas normas, qual a participação deste Ministério?
15) Os estabelecimentos varejistas podem retirar os produtos da embalagem original, para estocar,
objetivando preservar suas qualidades nutritivas, de
higiene e sanitárias?
16) Quais as tarefas do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA, no
processo de fiscalização da distribuição das carnes
bovinas-e bubalinas?
17) Quais órgãos estão responsáveis pela fiscalização do trabalho dos frigoríficos e dos açougues, objetivando garantir o cumprimento das portarias deste Ministério?
18) Na cidade de São Paulo, qual o órgão responsável pela fiscalização deste mercado?
19) A quem os consumidores podem recorrer, objetivando denunciar irregularidades na distribuição e comercialização de carnes bovinas, bubalinas e suínas, na cidade de' São Paulo e no
Brasil?
20) As Portarias ngS 304, 89, 90 e subseqüentes, deste Ministério, foram baixadas levando em
consideração normas técnicas, de higiene e sanitárias, de algum órgão internacional ou de algum
país? Em caso afirmativo, quais as razões que explicam este procedimento?
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21) Com vista ao comércio do Brasil junto aos
países do Me"rCbsul e oútros .países, em que as
atuais portarias do Ministério da Agricultura, beneficiam nosso País?

22) Quantos frigoríficos e açougues estão habilitados a trabalhar no País, por estado?
23) Quantas toneladas de carne bovina se vende por mês para o mercado interno, por estado; e
quantas toneladas são exportadas por mês para o
mercado externo, no País?
Justifica~o

O mercado de distribuição e comercialização
de carnes bovina, bubalina e suína, encontra-se hoje
diante de diversas dúvidas, em função da edição da
Portaria nº 304 de 22 de abril de 1996, o objetivo
deste requerimento de informações é ter acesso às
diversas modificações implementadas pela referida
portaria e suas conseqüências para os comerciantes
da área e para os consumidores.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado João Paulo Cunha (PT/SP).
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.378, Dr: 1998
(Do Sr. Mendonça Filho)

Solicita ao Ex.mo Sr. Ministro da Fazenda informações sobre a aquisição,
por parte da Caixa Econômica Federal, de
títulos precatóri~s emitidos pelo Estado
de Pernambuco.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50 da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o presente requerimento de informações sobre a aquisição, por parte
da Caixa Econômica Federal, de títulos precatórios
emitidos pelo Estado de Pernambuco.

Justificação
A imprensa tem divulgado, com freqüência,
notícias pouco esclarecedoras a respeito da
emissão de títulos precatórios por parte dos Estados da Federação. No caso do Estad~ d~ Pernambuco, que tenho a honra de representar neste Congresso Nacional, algumas questões permanecem sem resposta, especialmente no tocante à suposta aquisição, por parte da Caixa
Econômica Federal, de títulos precatórios emitidos" pelo meu estado.
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No sentido de sanar dqvidas acerca da matéria, gostaria me fossem encaminhadas, por parte do
Ministério da Fazenda, respostas às seguintes indagações:
1) a Caixa Econômica ~ederal realmentA adquiriu títulos precatórios emitidos pelo Estado de
Pernambuco?
2) no caso de resposta afirmativa, solicito informações sobre:
a) data da aquisição dos títulos;
b) condições da aquisição: prazos, juros, entre
outros constantes do contrato firmado entre as partes;
c) valor total da operação;
3) ainda no caso de resposta afirmativa, solicito
cópia do contrato celebrado entre as partes.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1998. - Deputado Mendonça Filho.

REQUERIMENTO
Requer a transformação de sessão
plenária em Comissão Geral.
Senhor Presidente,
Requeremos a V. ExIl, nos termos do art. 91, I,
do Regimento Interno, a transformação da sessão
plenária do dia 4 (quatro) de junho do ano em curso,
no horário de 9h30min às 14 horas, em Comissão
Geral, para debatermos a Política Nacional e Internacional do Cooperativismo e seus reflexos na economia brasileira.

Justificação
A presente iniciativa tem dupla finalidade: 1)
marcar o transcurso do Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado em quatro de junho; 2)
discutir os rumos da política imposta ao setor no
País.
Ninguém nega a importância do cooperativismo nos dias que correm. Há cerca de uma década,
Sua Santidade o Papa João Paulo 11 já destacava
sua relevância no mundo contemporâneo, definindoo como instrumento de transformação social e corno
·um novo modelo de economia para o desenvolvimento· (cf. O Globo, 14-87). Sua if11X>l1ãncia certa-

mente cresceu de lá para cá. Sobretudo num mundo
globaJizado e com a crise de desemprego que avança
em diferentes países, o fomento do cooperativismo
pode representar alternativa válida para o desenvolvimento da economia e para a própria valorização do
homem.
No Brasil, o cooperativismo desenvolveu-.se
inicialmente no campo, difundindo-se dépois (ie- .
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los maisvariadossetores, como moradia, consumo,
energiaelétrica,telefoniarural,crédito,saúde,serviços e até trabalho. Calcula-se mais de quatro mil o
número de cooperativas em atividade no País, envolvendo um universo de aproximadamente
4.200.000pessoas,entreassociadosefuncionários,
somando-se mais de 12 milhões o número de beneficiados. Além disso, muitas cooperativas estão entre as maiores empresas, situando-se entre os principaiscontribuintesdoscofrespúblicos.
O constituinte de 1987/88 procurou dar relevo
ao tema, ao inserir no Texto Magno regras e princípios que estimulam o cooperativismo (v. arts. 174,
§ 22 , e 187, VI). A Casa não ignorou essas regras,
como se pode ver no Projeto de Lei nº 1.706-C/89,
pronto para a Ordem do Dia. O projeto atualiza a
legislação sobre a matéria. Tanto a proposição
principal como as diversas que lhe estão apensadas, além das emendas já apresentadas nas Comissões e em Plenário revelam a importância do
assunto para o Parlamento e para a sociedade
brasileira.
O debate ora proposto, além de atual e oportuno, ensejará subsídios importantes para o próprio
aperfeiçoamento do projeto em trâmite, ainda oriundo das mudanças impostas pela Carta de 1988.
Sala das Sessões, 6 de março de 1998. Deputado Carlos Mel/es, Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB - Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Deputado Alexandre Cardoso, Líder do PSB - Deputado Haroldo Lima, Líder do PCdoB - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Deputado Geddei Vieira Lima, Uder do PMDBIPRONA - Deputado Paulo Heslander, Líder do PTB - Deputado
Marcelo Déda, Líder do PT - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do PL - Deputado Sérgio Arouca, Líder do PPS.
VII-ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Pará
Geraldo Pastana - PT; Mário Martins - BlocolPMDB
Rondônia
PFL

Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade .
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Acre
Emílio Assrnar- PPB; João Tota - PPB; Osmir
Uma - PFL; Regina Uno'::' BlocolPMDB
Maranhão
Haroldo Sabóia - PT; Neiva Moreira - PDT

ceará
Edson Silva - PSDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB
Piauí
Waldir Dias - PPB
Paraíba
Ricardo Rique - BlocolPMDB
Pernambuco
Silvio Pessoa - BlocolPMDB
Alagoas
José COsta - PSD
Sergipe
Messias Gois - PFL
Valadares - PSB.
Bahia
Colbert Martins - PPS; Jaime Fernandes PFL; José Lourenço - PFL; Luiz Alberto - PT; Walter Pinheiro - PT.
Minas Gerais
João Magalhães - BlocoIPMDB; Mário Assad PFL; Neif Jabur - BlocoIPMDB; Wagner do Nascimento - PPB.
Espírito Santo
Etevalda Grassi de Menezes - BlocoIPMDB;
Marcus Vicente - PSDB.
Rio de Janeiro
Carlos Alberto Campista - PFL; Osmar Leitão
- PPB; Ronaldo Santos - PSDB.
São Paulo
De Velasco - BlocoIPRONA; Franco Montara PSDB; Hélio Rosas - BlocolPMDB; Ivan ValentePT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - PFL;
João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José
Aníbal - PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra
- PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - PSB; Koyu IhaPSOB; larnartine Posella - PPB; Luciano Zica - PT;
Luiz Carlos Santos - PFL; Luiz Eduardo Greenhalgh
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- PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - BlocoIPMDB; Marquinho Chedid PSD; Marta Suplicy - PT; Mauricio Najar - PFL; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Robson
Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami
. - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Valdemar Costa
. Neto -' PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi BIQCO/PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra-PSOB.
Mato Grosso
Gilney Viana - PT; Murila Domingos - PTB;
Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva ~ PFL; Teté Bezerra - BlocoIPMDB; Welinton Fagundes - PL.
Distrito Federal
Chico Vigilante - PT; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.
Goiás
Carlos Mendes - BIocoIPMDB; Jovair Arantes
- PSDB; Lídia Quinan - BIocoIPMDB - Perillo PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo BlocoIPMDB; Orcino Gonçalves - BIocoIPMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - PT~ Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac BlocoIPMDB; Vilmar Rocha - PFL.
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Biehl - PPB; João Mattos - BlocoIPMDB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Neuto de Conto
- BIocoIPMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon PDT; Valdir Colatto - BlocoIPMDB; Vanio dos Santos-PT.
Rio Grande do Sul
Carlos Cardinal - PD1; Darcísio Perond; - BlocoIPMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano Rigotto - BlocoIPMDB; Jair Soares - PPB;
Jarbas Uma - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
SChmidt - PDT; Mendes Ribeiro 'Filho - BlocoIPMDB; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan
- PSDB; Nelson Proença - BlocoIPMDB; Odacir
Klein - BIocoIPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo
Rítzel - BIocoIPMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPB; Valdeci Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi - BIocoIPMDB; Veda
Crusius - PSDB
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Amapá
Raquel Capiberibe - PSB.
Pará
Niclas Ribeiro - PSDB.

Mato, Grosso do Sul

Amazonas

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi PPB; Marçal Filho - PSDB; Marisa Serrano PSDB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo
Queiroz - PFL

Alzira Éwerton - PSDB; João'Thomé Mestrinho
- BlocolPMDB.
Ceará
Antônio Balhmann - PPS

Paraná
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico PPB; Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB;
Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio Arns - PSDB;
Hermes Parcianello - BlocoIPMDB; João Iensen PPB; José Borba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Caros Hauly - PSDB; Maurício Requião Bloco/PMDB; Moacyr Micheletto - BlocolPMDB;
Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB;
Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - PFL; Reinhold
Stephanes - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Valdomiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL.

Rio Grande do Norte
Carlos Alberto - PSDB
Pernambuco
Roberto Fontes - PFL; Vicente André Gomes PSB.

sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Cleonâncio Fonseca
- BIocoIPMDB; José Teles - PPB.
Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Joana d'Are - PT; José
Santana de Vasconcellos - PFL; Sandra Starling - PT.

santa Catarina

Rio de Janeiro

Dércio Knop - POT; Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino - BlocoIPMDB; Hugo

é Carlos Coutinho - PFL; Márcia Cibilis Viana PDT; Maria da Conceição Tavares - PT.
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São Paulo

1

Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPB; Hélio
Bicudo - PT; Jurandyr Paixão - PPB; Ricardo, Izar PPB; Vadão Gomes - PPB; Wagner Salustiano".. PPB.

PROJETO DE LEI N° 4.396, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Distrito Federal

Jofran Frejat - PPB.
Goiás

Sandro Mabel- BlocoIPMDB.·

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 4.396, de 1998, que cria a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia GDCT, e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho, de
Administração, e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; de Constituição e Justiça e de Redação.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - PFL.
Paraná

José Janene - PPB; Max Rosenmann - PSDB;
Ricardo Gomyde - PCdoB.
Rio Grande do Sul

Augusto Nardes - PPB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra extraordinária para
amanhã, quinta-feira, dia 7, às 9 horas. Convoco
também sessão ordinária para amanhã, às 14 horas,
ambas com as seguintes

ORDEM DO DIA,
I - Requerimento , dos Senhores Líderes, nos
termos do artigo 155 do Regimento Interno,
solicitando urgência para apreciação do Projeto de
Lei nO 4.099/98, do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a reestruturação da Justi,ça Federal de
primeiro grau da Quarta região e dá outras
providências.
'
11 - Requerimento, do Sr. Waldomiro Fioravante e
outros, nos termos do artigo 155 do Regimento
Interno, solicitando Urgência para apreciação do
Projeto de Lei nO 738/95, do Senhor Waldomiro
Fioravante, que "introduz alterações na Lei nO 8.742,
de 07 de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre a
organização da assistência social e dá outras
providências".

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)
Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 2.911-A, DE 1997
(DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
2.911, de 1997, que altera o percentual de diferença
entre a remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Juizes da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus. Pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensados os de nO 2.980/97,2.981/97
e 2.982/97.

3
PROJETO DE LEI N° 4.359, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 4.359, de 1998, que Cria a carreira de Policial
Rodoviário Federal e dá outras providências.
p 3ndente de pareceres das Comissões: de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

4
PROJETO DE LEI N° 2.341, DE 1996
(DO SR. JAIR BOLSONARO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 2.341, de 1996, que dá nova redação ao caput e
acrescenta parágrafo 1° ao artigo 30 da Lei 5.700, de
primeiro de setembro de 1971, que dispÕe sobre a
forma de apresentação dos símbolos nacionais, e dá
outras providências. Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
, Tendo apensado o Projeto de Lei nO 3.770/97
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N° 329/95 (EDUARDO MASCARENHAS) - Dispõe
sobre a designação e o exercício da profissão de
Conselheiro em Dependência Qulmica e
'determina outras providências.
PRAZO· 30 DIA: 07-05-98
ÚLTIMO DIA: 11-05-98

(DA MESA)

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nO 173, de 1998, que dispõe sobre a
extinção de categoria funçional no Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados e dá outras
providências; tendo parecer da Mesa pela aprovação
(Relator: Sr. Ubiratan Aguiar). EMENDA DE
PLENÁRIO: tendo parecer da Mesa pela rejeição,
com o voto contrário do Deputado Paulo Paim
(Relator: Sr. Ubiratan Aguiar).

ORDEM DO DIA

N° 1.872/96 (ROLAND LAVIGNE) - Dispõe sobre a
gratuidade de transporte rodoviário e aéreo aos
pacientes do sistema Único - SUS para
tratamento fora do domicilio.
PRAZO· 30 DIA: 07-05-98
ÚLTIMO DIA: 11-05-98
N° 1.965/96 (HUGO LAGRANHA) - Regula o
exerclcio da profissão de desenhista industrial e
dá outras providências.
PRAZO· 3° DIA: 07-05-98
ÚLTIMO DIA: 11-05-98

(Às 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

AVISOS'PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

I- Emendas

2. CONTRA PARECER
COMISSÃO. ART 54

TERMINATIVO

DE

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS
DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
2.1 PELA INADEQUAÇÃO
ORÇAMENTARIA

FINANCEIRA

E10U

PROJETOS DE LEI:

11- Recursos
N° 2.120/96
(INÁCIO ARRUDA) - Isenta do
pagamento de tributos federais de qualquer
1. CONTRA
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
natureza os bens de informática e similares
COMISSÃO· ART. 24, "
adquiridos no exterior, através de doações, por
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
entidades civis sem fins lucrativos.
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° PRAZO· 30 DIA: 07-05-98
ÚLTIMO DIA: 11-05-98
combinado com ART. 132, § 2°
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, N° 3.212197 (WIGBERTO TARTUCE) - Institui a
Bolsa-Auxílio a estudantes da educação
CONTRÁRIOS (Art. 133)
profissional em dedicação integral aos estudos.
PRAZO·
30 DIA: 07-05-98
PROJETOS DE LEI:
ÚLTIMO DIA: 11-05-98
N° 4.486/94 (CARLOS NELSON) - Institui o - - - - - - - - - - - - - - - Programa
Nacional
de
Qualidade
e
CONTRA
DECLARAÇÃO
DE
Desenvolvimento de: Produtos - PRONAP, e dá 3.
PREJUDICIALIDADE·
ART.
164,
§
1°
outras providências.
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
PRAZO· 3° DIA: 07-05-98
APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS
ÚLTIMO DIA: 11-05-98
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TERMOS DO ART. 164, § 2° e ~ 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇAo DE RECURSO:
ART. 164,§ 2°

11 :ú)' Sarney Filho
11 :40 Benedito de Lira

PROJETO DE LEI:
N° 2.767/97 (HUGO BIELH)· Cria o Fundo de Terras
e dá outras providências. (Em virtude da
edição da Lei Complementar nO 93 de 18
04/02/98)
PRAZO· 3° DIA: 07-05-98
ÚLTIMO DIA: 11-05-98
<

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE
• MAIO DE 1998.
Dat Dia da Semana Hora Nome
07
58 ·feira
15:00 Cunha Lima
15:25 Aldo Rebelo
10:00 Luiz Mainardi
68 ·feira
08
10:25 Waldomiro Fioravante
10:50
11 :15 Esther Grossi
11 :40 Regina Uno
12:05 Jarbas Uma
12:30 EJiseu Resende
12:55 Silvernani Santos
13:20 Undberg Farias
8
15:00 Chico Vigilante
2 ·feira
11
15:25 Paulo Lima
15:50 Jaime Martins
16:15 Betinho Rosado
16:40 Gonzaga Mota
17:05 Aldo Arantes
17:30 Ricardo Gomyde
17:55 Arnon Bezerra
18:20 Teima de Souza
15:00 Vicente Arruda
38 ·feira
12
15:25 Nelson Marchezan
15:00 Werner Wanderer
13
15:25 Luiz Alberto
14

58 ·feira

15

68 ·feira

15:00
15:25
10:00
10:25
10:50
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19

38 ·feira

20

48 ·feira

21

58 ·feira

22

68·feira

25·

Augusto Viveiros
Ariosto Holanda
Salatiel Carvalho
Gilvan Freire

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30

Francisco Rodrigues
Davi Alves Silva
Sérgio Miranda
Dércio Knop
Luiz Alberto
Luiz Fernando
Paulo Rocha

17:55
18:20
15:00
15:25
15:00
15:25
15:00
15:25
10:00
10:25
10:50
11 :15
11 :40
12:05
12:30
12:55
13:20

Aroldo Cedraz
Giovanni Queiroz
José Chaves
Corauci Sobrinho
Severiano Alves
Freire Júnior
Wagner do Nascimento
Marisa Serrano
Eliseu Moura
Sandra StarJing
Fernando Lyra
Augusto Carvalho
Humberto Costa
Antonio Feijão
Vicente Cascione
Sebastião Madeira
Benedito Domingos

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:3,0
17:55

= __

Adhemar de Barros Filho
26
Ceci Cunha
Fernando Ferro
Roberto Pessoa
27
Inácio Arruda

12:05
12:30
12:55
13:20

---,=-::-:-

38 ·feira
48 ·feira

Marconí F;rillo
Haroldo Uma
José Genolno
José Thomaz Nonõ
Alberto Goldman
Marcos Vicente
Paulo Delgado
Gilney Viana
g
1,."8,,,...,:2=-"0:-J-::o,....r....,.e--....,.K..,.,ho:':':'"U_ry
_
15:00 Pedro Wilson
15:25 Paulo Bauer
15:00 Odacir Klein
15:25 Paes Landim
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28
29

58 -feira
6a -feira

15:00
15:25
10:00
10:25
10:50

Mendonça Filho
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11 :15
11 :40
12:05
12:30
12:55
13:20

Pedro Canedo
Osvaldo Reis
João Paulo
Gonzaga Patriota

Nair Xavier Lobo
Paulo Lustosa
Paulo Paim
Agnelo Queiroz
Zaire Rezende
Talvane Albuquerque

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
do programa de assentamentos rurais
desenvolvidos no decorrer do ano de 1997 e
perspectivas do programa para o ano de 1998;
e prestar esclarecimentos sobre vistorias
relativas a reforma agrária e índices de
produtividades adotados".

I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A V I S O N° 06/98
Local: Plenário 06 - Anexo 11
Horário: 10 h

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Convidados:
1-

2-

Sr. RAUL BELENS JULGMANN PINTO Ministro Extraordinário de Política Fundiária para: "Discussão do Plano de Trabalho do
Ministério Extraordinário de Política Fundiária
para 1998 e apresentação de informações
relacionadas com a regulamentação e
implementação da Lei Complementar n.o 93,
de 04/02/98, que 'Institui o Fundo de Terras e
da Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá
outras providências'; e prestar esclarecimentos
sobre vistorias relativas a reforma agrária e
indices de produtividades adotados"; e
Sr. MILTON SELlGMAN - Presidente do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, para:
"Apresentação e
discussão de informações relativas à execução

Início: 07/05/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso:

1-

PROJETO DE LEI N° 4.300/98 - do Sr. Saulo
Queiroz - que "Dispõe sobre a renegociação de
dívidas originárias do crédito rural de que trata
o art. 13 da Lei nO 7.827, de 27/09/89, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

2-

PROJETO DE LEI N° 4.356/98 - do Sr. Danilo
de Castro - que "Dispõe sobre obrigatoriedade
de
realização
de
estudo
prévio de
auto-sustentabilidade
na
promoção
de
assentamentos rurais para fins de reforma
agrária, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO FONTES

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

A V I S O N° 07/98

AVISO N° 04/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 29.04.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

Início.:05.05.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:- 28 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 847·A/95 ·lldemar
Kussler - que "dispõe sobre a destinação dos
produto:; e subprodutos florestais e dos
equipamentos relacionados às infrações à
legislação
florestal
apreendidos
pela
fiscalização do IBAMA e órgãos conveniados".
RELA=rOR: Deputado FÁBIO FELDMANN

2-

PROJETO DE LEI N° 3.729·A/97 • do Sr.
Osvaldo Coelho - que "dispõe sobre as
condições exigíveis para a identificação do
couro e das matérias-primas sucedâneas,
utilizados na confecção de calçados e
artefatos".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

3-

PROJETO DE LEI N° 4.112·A/93 • do Sr.
Luciano Pizzatto - que 'torna obrigatória a
compensação pelo consumo de carbono por
parte das empresas que especifica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

1-

2-

PROJETO DE LEI N° 3.470-B/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 907/97) - que "cria o
Quadro de Oficiais de Saúde do Exército QOSalf, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PROJETO DE LEI N° 2.702/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "estabelece impedimento à
nomeação ou designação para cargos em
comissão e funções de confiança no âmbito do
Poder Legislativo"
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

3-

PROJETO DE LEI N° 3.191-A/97 • do Senado
Federal (PLS N° 24/97) - que "proíbe a
'lomeação de parentes para cargos em
comissão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

4-

PROJETO DE LEI N° 1.526-B/96 - do Sr.
Cunha Bueno, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade dos novos aparelhos de
televisão conterem dispositivo que possibilite o
bloqueio
temporário
da
recepção
de
programação inadequada".
RELATOR:Deputado NILSON GIBSON

5-

PROJETO DE LEI N° 3.512-A/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 921/97) - que "altera
dispositivo da Lei n° 7.678, de 8 de novembro
de 1988, que dispõe sobre a produção,
círculação e comercialização do vinho e
derivados da uva do vinho, e dá outras
providências.
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
.
EDESPORTO
A V I S O N° 08/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 06/05/98 .
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1-

PROJETO DE LEI N° 3.456-8/97 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "institui normas gerais
relativas à atividade de peão de rodeio,
equiparando-o a atleta profissional,
e
determina outras providências".
Relator: Deputado EURICO MIRANDA
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2-

3-

4-

5-
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PROJETO DE LEI N° 4.318/98 - do Sr.
Pedro Valadares - que "dispõe sobre o prazo
de utilização dos livros didáticos nas escolas
de ensino fundamental e médio, das redes
pública e privada, e dá outras providências".
Relator: Deputado JOSÉ MELO
PROJETO DE LEI N° 4.325/98 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a prestação
de serviço gratuito à comunidade carente, por
parte
do
profissional
que
estudou
gratuitamente em curso ou faculdade mantido
pela União ou Estado, ou mesmo com bolsas
de estudo doadas pelo Poder Público".
Relator: Deputado GASTÃO VIEIRA
PROJETO DE LEI' N° 4.335/98 - do Sr.
Fernando Zuppo - que "dispõe sobre o
desconto nos meios de transporte para os
estudantes de pós-graduação".
Relator:
Deputado
BONIFÁCIO
DE
ANDRADA

A V I S O N° 07/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio 07/05/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):
1-

PROJETO DE LEI N° 3.418-A/97 - do Sr. Júlio
Redecker'" que "altera os arts. 464 e 465 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
dispondo sobre o pagamento de salário
mediante depósito bancário".
RELATOR: Deputado MESSIAS GOlS

2-

PROJETO DE LEI N° 3.605-A/97 - do Sr.
Maurício Requião - que "dispõe sobre a
aplicação de saldos do Fundo de Indenização
do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), criado
pela Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
que dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias, em programas de
capacitação
profissional
da
respectiva
categoria, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

3-

PROJETO DE LEI N° 3.654-A/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "institui o ano de 1998
como o Ano da Literatura e Cultura
Maranhenses em alusão à elevação da cidade
de São Luís à categoria de Patrimônio Cultural
da Humanidade pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Cultura e a Ciência
- UNESCO e aos expoentes da literatura
nacional nascidos no Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARLI

PROJETO DE LEI N° 4.349/98 - do Sr. Chico
Vigilante - que "modifica a Lei nO 7.210, de 11
de julho de 1984 ( Lei de Execução Penal)
, para
instituir
o
ensino
médio
nas
penitenciárias".
Relator:
Deputado
JOÃO
THOMÉ
MESTRINHO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: ANEXO 11, PLENÁRIO N° 04
HORÁRIO: 10:00h
TEMA: ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO
CONVIDADOS: VITOR HUGO ROSA - Prefeito de
Jaguarão/RS;
HAMILTON LIMA - Vice-Prefeito de ChuílRS;
GLENIO LEMOS - Prefeito de Santana do Livramento/RS;
ARTHUR CORREA - Prefeito de Santa Vítóia do Patmar/RS;
ANTÓNIO PLANELLA - Presidente da Associação Comérciai e Industríal de Santana do Livramentô/RS; e .
TIBIRIÇÁ BOTTO GUIMARÃES - Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Foz do IguaçufPR
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B - Da Análise do Mérito:
4-

PROJETO DE LEI N° 2.332-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno
que "regulamenta os
investimentos relevantes realizados pelas
entidades fechadas de previdê'lcia privada de
que trata a Lei nO 6.435, de 15 de julho de
1977",
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

5-

PROJETO DE LEI N°

3.591-A/97 - do Sr.

Maio de 1998
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Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre a isenção
do pagamento de taxas pelas entidades
sindicais".
RELATOR: Deputado FIRMO DE CASTR.o

6-

7-

8-

9-

10 -

PROJETO DE LEI N° 3.682-A/97 - do Sr.
Silvio Torres - que "dispõe sobre a destinação
de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT ao financiamento das
atividades das microempresas e das empresas
de pequeno porte e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PROJETO DE LEI N° 3.683-A/97 - do Sr.
Silvio Torres - que "cria o Fundo de Garantia
de Empréstimos a Microempresas e a
Empresas de Pequeno Porte, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PROJETO DE LEI N° 4.293/98 - do Sr. João
Paulo - que "proíbe os Municípios envolvidos
na emissão irregular de Precatérios de
renegociarem seus títulos públicos junto à
União Federal".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
A V I S O N° 04/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 05.05.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR
MEMBROS 'DESTA
COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 3.872/97 - da sra. Rita
Camata - que "dá nova redação ao art. 11 do
Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro de 1967,
alterado pelo art. 1° da Lei nO 8.901, de 30 de
junho de 1994."
RE~ATOR: Deputado LUCIANO ZICA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA
A V I S O N° 04/98

PROJETO DE LEI W 4.320/98 - dos Srs.
Cunha Bueno e Hugo Biehl - que "introduz
alterações na Lei nO 9.393, de 19 de dezembro
de 1996".
RELATOR: Deputado MESSIAS GOlS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 4.321/98 - do Sr. Elton
Rohnelt - que "determina revisão em condições
especiais sobre as dívidas contraídas por
mutuários. da região Norte assolada por
incêndio de graves efeitos ambientais, com
instituições de crédito oficiais".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOME=NTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

11 -

PROJETO DE LEI N° 4.337/98 - do Sr. Jarbas
Lima - que "veda a capitalização de juros,
excetuada a hipótese do art. 1.544 do Código
Civil Brasileiro".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

12 -

PROJETO DE LEI N° 4.357/98 - do Sr. Jarbas
Lima - que "estabelece preferência dos
créditos de natureza aiímentícia sobre os
demais de natureza diversa no regime dos
precatórios".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

Início.: 28/04/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:58 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 3.652/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre o fornecimento de
seringas e agulhas descartáveis e esteriliza'das
em centros e entidades de tratamento e
recuperação
de
usuários
de
drogas
credeciados."
.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

A V I S O N° 05/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 06/05/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão
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1-

PROJETO DE LEI N° 4.025/97 ~ do Sr. Paulo
Paim - que "Altera o art. 74 da Lei 8.213, de 24
de julho de 1991.
RELATOR: Deputado SíLVIO ABREU

2-

PROJETO DE LEI N° 4.026/97 - do Sr. Paulo
Paim - que" Altera o art. 29 da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

6-

PROJETO DE LEI N° 4.338/98 - do Sr.
Severino Cavalcanti - que "dispõe sobre o
. exercício da profissão de despachante
,aduaneiro e sobre a criação, organização e
competência do Conselho Federal e dos
Conselhos
Regionais
de
Despachante
Aduaneiro, e determina outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

7-

PROJETO DE LEI N° 4.342/98 - do Poder
Executivo (MSG N° 355/98) - que "autoriza a
promoção "post mortem" do Procurador da
República Pedro Jorge de Melo e Silva".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

8-

PROJETO DE LEI N° 4.343/98 - do Senado
Federal (PLS N° 85/97) - que "acrescenta
dispositivo ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação
'da conta ).)inculada ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, quando o
trabalhador ou qualquer de seus dependentes
for portador do vírus HIV".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

9-

, PROJETO .DE 'LEI. N° 4.347/98 - do Sr. Walter
I?inheiroe putro~ - que "estabelece diretrizes
para uma política de prevenção e defesa dos
trabalhadores, em relação aos trabalhos com
movimentos
repetitivos,
e
dá. outras
providências i,.
RELATÇiR: Deputaqo A~NELOQUEIROZ

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO
PÚBLICO
A V I S O N° 06/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 30/04/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4 3
1-

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 4.242/98 - do Sr. Padre
Roque - que "torna obrigatória a publicação,
pelas
empresas,' do
comprovante
de
recolhimento
. das
contribuições
previdenciárias".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PROJETO DE LEI N° 4.274/98 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "altera o § 1° do art. 77 da
Lei nO 9.478197, que dispõe sobre a política
energética nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PROJETO DE LEI N° 4.279/98 - do Sr.
Mendonça Filho - que "altera dispositivos da
Lei nO 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que
cria o Conselho Federal e os Conselho~
Regionais
de
Fisioterapia
e
Terapia
Ocupacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

4-

PROJETO DE LEI N° 4.296/98 - da Sra. Maria
Elvira - -que "d~:spõe sobre o' exercíCio, da
'profissão de· Decorador .-e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

5-

PROJETO DE LEI N° 4.308/9à - do Sr. Nelson
Harter - que "autoriza a utilização de recursos
do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
para saldar débitos relativos ao Programa do
Crédito Educativo".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
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10 -

PROJETO D~ LEI Nó 4.359/98 - dç> Poder
Executivo (MSG N° 373/98) - que "cria a
carreira de Policial Rodoviário Federal e dá
outras Pfovidências"~
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

11 -

PROJETO DE LEI N° 4.363/98 - dó Sr. José de
Abreu - que "altera o § 1° do art.,' 841 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452 de 1° de maio de
1943, a fim de que a notificação aO reclamado
seja feita, pór oficial de justiça, e determina
outras providências".
RELATOR:
Deputado
JOSÉ
CARLOS
ALELUIA

12 -

PROJETO DE LEI N° 4.364/98 - da Sra. Maria
Laura - que "altera o Parágrafo Único do art. 7°
da Lei nO 9.478/97, que dispõe sobre a política
energética nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

Maio de 1998

13 -
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PROJETO DE LEI N° 4.396/98 - do Poder
Executivo (MSG N° 421/98) - que "cria a
Gratificação de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia - GDCT, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

3-

PROJETO DE LEI N° 4.314/98 - do Sr. João
Faustino .' que "destina 50% (cinqüenta por
cento) da receita decorrente de multas de
trânsito à constituição do Fundo de Ampàro
aos Meninos de Rua, Pedintes, Usuários de
Tratamento Psiquiátrico e Idosos".
RELATOR: Deputado OSCAR ANDRADE

4-

PROJETO DE LEI N° 4.323/98 - do Sr.
Leônidas Cristina - que "altera a Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR:
Deputado
TALVANE
ALBUQUERQUE

5-

PROJETO DE LEI N° 4.354/98 - do Sr. Antônio
Carlos Pannunzio - que "altera o art. 105 da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código Nacional de Trânsito".
RELATOR: Deputado LUIZ GUSHIKEN

6-

PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr.
Coriolano Sales - que "altera R Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado Duluo PISANESCHI

A V I S O N° 07/98
RECEBIME~TO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 04/05/98
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 3a sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE·
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.
1-

2-

PROJETO DE LEI N° 1.189-A/95 - do Sr.
Jorge Anders - que "obriga as montadoras de
automóveis a equipar os novos veículos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JOAQUIM

11 • COMISSÕES MISTAS

PROJETO DE LEI N° 4.240/98 - do Sr. Vânia
dos Santos - que "altera a Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
,
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA

.

AV I S O N° 08/98,
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Horário: 10 horas
Local: Plenário 02, Anexo 11

Início.: '05/05/98
Prazo.:.5 sessões
Decurso: 2 8 sessão

1-

2·

PROJETO DE LEI N° ~.642~A196 - do Sr.
Arthur Virgflio Neto - que "proíbe o uso de
aparelho de telefone celular a bordo de
aeronaves".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PROJETO DE LEI N° 4.266/98 - do Sr. José
de Abreu - que "dispõe sobre os serviços
municipais de lotação".
RELATOR: Deputado CHICO DAPRINCESA

PAU T A N° 05/98
A) Apresentação, discussão ~ votação
das seguintes matérias, remanescentes
das Pautas nOs 01 e 04/98:
1-

Relatório às emendas apresentadas ao Projeto
de Decreto legislativo referente às Contas do
Presidente da República de '1996.
Relator: Senador JEFFERSON PERES
Voto: Pela rejeição das emendas 01, 02, 03 e
04 e aprovação da emenda 05.
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B)
Apreciação
Requerimentos

1-

dos

2-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Aeronáutica informações acerca
dos programas e/ou projetos em áreas sociais.

3-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro do Exército informações acerca dos
programas e/ou projetos em áreas sociais.

4-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Marinha informações acerca dos
programas e/ou projetos nas áreas Científica e
Tecnológica.

5-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Aeronáutica informações acerca
dos programas e/ou projetos nas áreas
Cientifica e Tecnologia.

6-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro do Exército informações acerca dos
programas e/ou projetos nas áreas Científica e
Tecnológica.

7-

8-

PAU T A N° 06/98

seguintes

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Marinha informações acerca dos
programas e/ou projetos em áreas sociais.

do
Deputado
PAULO
Requerimento
BERNARDO, através do qual solicita ao
Presidente da Caixa Econômica Federal
informações sobre o programa "HABITAR
BRASIL".

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Secretário da Receita Federal informaçÕes
acerca dos incentivos concedidos no âmbito da
SUDAM
e
SUDENE
constantes
dos
Demonstrativos de Benefícios Tributários na
Proposta Orçamentária para 1998.

Maio de 1998

A) Apresentação, discussão e votação do
Relatório apresentado ao seguinte Projeto
de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 006/98-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor das
empresas Transportadora Brasileira Gasoduto
Bolívia-Brasil SA e Petrobrás Fertilizantes
S.A., crédito especial até o limite de R$
847.386.099,00, para os fins que especifica."
Relator: Senador JONAS PINHEIRO
Voto: Favorável, nos termos propostos no
Projeto.

PAU T A N° 07/98
A) Apresentação, discussão e votação do
Relatório apresentado ao seguinte Projeto
de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 009/98-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abir ~o
Orçamento Fiscal da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar até o limite de R$ 45.305.756,00,
para os fins que especifica."
Relator: Deputado BARBOSA NETO
Voto: Favorável, nos termos propostos no
Projeto.

PAU T A N° 08/98
A) Apresentação, discussão e votação do
Relatório apresentado ao seguinte Projeto
de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 07/98-CN" que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, crédito especial até o
limite de R$ 847.495.130,00, para os fins que
especifica."
Relator: Deputado ARACELY DE PAULA
Voto: Favorável, nos termos propostos no
Projeto.

2-

PROJETO DE LEI N° 10/98-CN , que "Autoriza
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o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de R$
20.032.740,00, em favor da Justiça Federal,
para os fins que especifica."
Relator: Deputado BETINHO ROSADO
Voto: Favorável, nos termos propostos no
Projeto.

NOTA:
AS EMENDAS só" SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO
PRÓPRIO DISPONivEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, Iígue para os
seguintes ramais:
CEDI/SINOPSE -------------------------------------- 6846 a 68S0
DECOM/Coórdenação de Comissões Permanentes --------- 6892
Serviço de Comissões Especiais e Externas ------- 70S2
Serviço de CPls-----------------------------------------------70SS

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
, Edição: Núcleo de Apoio à Informática
Ramais.: 6877/6878

(Encena-se a sessão às 21 horas e 25 minutos.)

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei ri2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
AlCINDO RODRIGUES PEREIRA, ponto nº 12.372,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE09, do Quadro Permanente, da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro Secretário.
Câmara dos Deputados, 6 de, maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 112,
item I, alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo
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35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 'de dezembro de
1990, PAULO EGON WIEDERKEHR, ponto nº 12.374,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Terceiro Secretário.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 112,
item I, alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RENATO DE ALMEIDA FERREIRA, ponto nº 12.384,
do cargo de Digitador, com remuneração correspondente aO CNE:13, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Grupo de Trabalho
para Consolidação da Legislação Brasileira.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea 8, do Ato da Mesa nº. 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
artigo 35, inciso I, da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELOfzlO NEVES GUIMARÃES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão
45, ponto n12• 2.823, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente
da Câmara dos-Deputados: que-exerciâ no 'Gabinete
do, Líder do Partido Socialista Brasileiro, a partir de
29 de abril do corrente ano.
, Câmara dos Deputados, 06 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item J, alínea a, do Ato da Mesa nº. 205, de 28 de
junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JORGE HENRIQUE PEREIRA CARTAXO DE ARRUDA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica legislativa, Padrão 45, ponto nº. 3.233, da
função comissionada de Secretário de Comissão,
FC-D7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia na Comissão de Seguridade
Social e Família, da Coordenação de Comissões
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Permanentes, do Departamento de Comissões, a
partir de 29 de abril do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 06 de maio de 1998. Michel Temer Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 • 205, de 28 de
junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
artigo 35, item I, da lei n2 • 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 1I11ANE DE CASTRO COUTINHO,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
Padrão 26, ponto n2 • 5.372, da função comissionada
de Assistente de Gabinete, com remuneração equivalente ao FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Grupo de Trabalho
para Consolidação da legislação Brasileira.
Câmara dos Deputados, 06 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1l!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº. 205, de 28 de junho.cle 1990, e o artigo 6l! da lei nº. 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item 11, da lei nl!. 8.112, citada, AlCINDO
RODRIGUES PEREIRA para exercer, no Gabinete
do Terceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nl!.
34, de 13 de março de 1996.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 61! da lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da lei nº 8.112, citada, ANTÔNIO
CARVALHO DUARTE para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 4º do Ato da
Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado
com o Ato da Mesa nº 5, de 16 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.
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o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 , item 11, da lei nl! 8.112, citada, ESTHER PIRES COSTA para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 4º do Ato da Mesa n2 4, de
20 de fevereiro de 1991, combinado com o Ato da
Mesa nl! 5, de 6 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 62 da lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item 11, da lei nº 8.112, citada, FLÁVIO GOMIDE DE FARIA para exercer, no Gabinete do Ter~iro Secretário o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n2 34,
de 13 de março de 1996.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998.Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9º, item 11, da lei nº 8.112, citada, JOÃO FRANCISCO
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll 165, de
13 de setembro de 1989, combinado com o artigo 32
do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.
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Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARGRIT
DUTRA SCHMIDT para exercer, no Gabinete do Líder
do Governo no Congresso Nacional, o cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, nos termos da lotação fixada pelo Ato da Mesa nº 40, de 4 de julho de 1996.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.
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do artigo 13 da R~solução nº 21, de 1992, ELOlzlQ
NEVES GUIMARAES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativa - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº 2.823, para
exercer, a partir de 29 de abril do corrente ano, na
Comissão de Seguridade Social e Famflia, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a função comissionada de Secretário de Comissão, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 1º do Ato da,Mesa nº 20, de 6 de junho de 1995.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
·uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, PAULO
EGON WIEDERKEHR para exercer, no Gabinete do
Terceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato
da Mesa nº 10, de 29 de março de 1995.
Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve designar por acesso, na forma

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
~so de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar, JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, ponto nº 4.378, e TEREZINHA DO SOCORRO DA SILVA XAVIER, ponto
nº 4.394, ocupantes de cargo da Categoria Funcionai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 30, para substituírem sucessi~~ent~, o Diretor, FC-07, da Coordenaçã~de Admlnlstraçao Financeira, do Departamento de Finanças, em seus impedimentos eventuais a partir de 20
'
de abril do corrente ano.
• Câmara dos Deputados, 6 de maio de 1998. _
Michel Temer, Presidente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n° 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de janeiro de
1998. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita
compreensão das demonstrações.
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES

571.892,62 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

47.276.944,83

Receita Patrimonial

135.454,54 Valores em Circulação

45.794.902,53

Outras Receitas Correntes

436.438,08 Recursos Especiais a Receber

45.794.902,52

TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS

13.408,23 Outros Valores em Circulação

Transferências Orçamentárias

13.408,23 Obrigações em Circulação

1.482.042,30

Repasse Recebido

13.408,23 Restos a Pagar não Proc. Inscrição

1.482.042,30

ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

46.511.165,57

Valores em Circulação

45.783.840,22

Recursos Especiais a Receber

45.783.840,21

Outros Valores em Circulação

0,01

0,01

DEPÓSITOS

4.257,36

Depósitos de Diversas Origens

4.257,36

Obrigações em Circulação

712.005,68

Restos a Pagar

712.005,68

Restos a Pagar não Processados
a Liquidar

695.626,43

Restos a Pagar Cancelado

16.379,25

Ajustes de Direitos e Obrigações

11.062,31

Incorporação de Direitos

11.062,31

Créditos Diversos a Receber
DISP. PERíODO ANTERIOR
Conta Única Tesouro Nacional
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades
TOTAL DOS It':IGRESSOS

11.062,31
17.241.480,64 DISP. PERíODO SEGUINTE
6.788.205,69 Conta Única Tesouro Nacional
10.450.413,13 Aplicações Financeiras
2.861,82 Outras Disponibilidades
64.337.947,06 TOTAL DOS DISPÊNDIOS
PUBLIQUE-SE

1111),

~[C~\Jtt

ADELMA
ILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

17.061.002,23
6.031.577,30
11.022.709,02
6.715,91
64.337.947,06
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 1998

ATIVO FINANCEIRO

62.855.904,75 PASSIVO FINANCEIRO

Disponível

17.061.002,23 Depósitos

4.257,36

Disponível em Moeda Nac.

17.061.002,23 Depósitos Diversas Origens

4.257,36

Bancos C/Movimento

6.038.293,21 Obrigações em Circulação

Aplicações Financeiras

11.022.709,02 Restos a Pagar não Processados

Créditos em Circulação

45.794.902,52 a Líquidar

Créditos a Receber
Recursos Receber Tes.Nac.

699.883,79

695.626,43
695.626,43

5.311.453,34
40.483.449,18

ATIVO NÃO FINANCEIRO

97.128,27

Realizavel a Curto Prazo

20.400,00

Creditas em Circulação

20.400,00

Diversos Responsáveis

20.400,00

Realizavel a Longo Prazo

76.728,27

Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo

76.728,27

Depósitos Compulsórios

76.728,26

Recursos Vinculados
ATIVO REAL

0,01
62.953.033,02 PASSIVO REAL

699.883,79

PATRIMÔNIO LíQUIDO

62.253.149,23

Patrimônio/Capital

12.217.065,76

Resultado Acumulado

49.421.973,24

Resultado do Período

614.110,23

Situação Patrimonial Ativa

62.953.033,02

Situação Patrimonial Passiva

62.338.922,79

ATIVO COMPENSADO

103.420,00 PASSIVO COMPENSADO

103.420,00

Compensações Ativas Diversas

103.420,00 Compensações Passivas Diversas

103.420,00

Direitos e Obrigações Contratuais

103.420,00 Direitos e Obrigações Contratadas

103.420,00

ATIVO TOTAL

63.056.453,02 PASSIVO TOTAL

PUBLIQUE-SE

ADELMAQJk~B'NO
Diretor-Geral

63.056.453,02
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÓES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

585.300,85 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

335,00

Receitas Orçamentárias

571.892,62 Decréscimos Patrimoniais

335,00

Receitas Correntes

571.892,62 Desincorporações de Ativos

335,00

Receita Patrimonial

135.454,54 Baixa de Bens Moveis

335,00

Outras Receitas Correntes

436.438,08

Interferências Ativas

13.408,23 RESULT. PATRIMONIAL

614.110,23

Transf. Financeiras Recebidas

13.408,23 Superavit

614.110,23

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

29.144,38

Acréscimos Patrimoniais

29.144,38

Incorporações de Ativos

11.397,31

Incorporação de Bens Móveis
Incorporação de Direitos

335,00
11.062,31

Ajustes de Bens, Valores e Créditos

1.367,82

Ajustes de Créditos

1.367,82

Desincorporações de Passivos

VARIAÇÓES ATIVAS

16.379,25

614.445,23 VARIAÇÓES PASSIVAS

FONTE: SIAFII98

PUBLIQUE-SE

ADELiDJ~~il~SABINO
Diretor-Geral

614.445,23
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NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabele~idos pela Lei n° 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução n° 60, de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as outras
receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-saúde (R$436.438,08).
NOTA 6 - Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de janeiro de 1998 um superávit de R$ 614.110,23.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRCIDF 8386

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle do Fundo Rotativo
Contador - CRCIDF 6883
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de fevereiro de
1998. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita
compreensão das demonstrações.
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES

1.074.875,72 DESPESAS CORRENTES

3.240,00

Receita Patrimonial

208.795,42 Aplicação Direta e Transferência

Outras Receitas Correntes

866.080,30 lntergovernamental

3.240,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

163.846,39 Outras Despesas Correntes

3.240,00

Transferências Orçamentárias

163.846,39 Outras Despesas

3.240,00

Repasse Recebido

163.846,39
46.465.405,09 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

52.587.517,26

Valores em Circulação

45.183.840,22 Valores em Circulação

45.799.311,57

Recursos Especiais a Receber

45.783.840,21 Recursos Especiais a Receber

45.799.311,56

ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Outros Valores

~m

Circulação

0,01 Outros Valores em Circulação

0,01

Depositas

8.015,84 Obrigações em Circulação

1.482.042,30

Depósitos Diversas Origens

8.015,84 Restos a Pagar não Proc. Inscrição

1.482.042,30

Obrigações em Circulação

658.077,68 Ajustes de Direitos e Obrigações

5.306.163,39

Restos a Pagar

658.077,68 Ajustes de Obrigações

5.306.163,39

Ajustes Financeiros a Débito

5.306.163,39

17.241.480,64 DISP. PERíODO SEGUINTE

12.354.850,58

Restos a Pagar Não Processados
a Liquidar

491.058,43

Restos a Pagar Cancelado

167.019,25

Ajustes de Direitos e Obrigações

15.471.35

Incorporação de Direitos

15.471,35

Créditos Diversos a Receber

15.471,35

DISP. PERíODO ANTERIOR
Conta Única Tesouro Nacional
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades
TOTAL DOS INGRESSOS

6.788.205,69 Conta Única Tesouro Nacional
10.450.413,13 Aplicações Financeiras
2.861,82 Outras Disponibilidades
64.945.607,84 TOTAL DOS DISPÊNDIOS

PUBLIQUE-SE

ADEL~J~~ SABINO
Diretor-Geral

818.926,14
11.528.013,65
7.910,79
64.945.607,84
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 1998

ATIVO FINANCEIRO

58.154.162,14 PASSIVO FINANCEIRO

Disponível

12.354.850,58 Depósitos

8.015,84

Disponível em Moeda Nac.

12.354.850,58 Depósitos Diversas Origens

8.015,84

Bancos C/Movimento

826.836,93 Obrigações em Circulação

Aplicações Financeiras

11.528.013,65 Restos a Pagar não Processados

Créditos em Circulação

45.799.311,56 a Líquidar

Créditos a Receber
Recursos Receber Tes. Nac.

499.074,27

491.058,43
491.058,43

5.315.862,38
40.483.449,18

ATIVO NÃO FINANCEIRO

98.395,54

Realizavel a Curto Prazo

20.400,00

Creditos em Circulação

20.400,00

'Diversos Responsáveis

20.400,00

Realizavel a Longo Prazo

77.995,54

Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo

77.995,54

Depósitos Compulsórios

77.995,53

Recursos Vinculados
ATIVO REAL

0,01
58.252.557,68 PASSIVO REAL

499.074,27

PATRIMÔNIO LíQUIDO

57.753.483,41

Patrimônio/Capital

12.217.065,76

Resultado Acumulado

49.421.973,24

Resultado do Período

(3.885.555,59)

Situação Patrimonial Ativa

58.252.557,68

Situação Patrimonial Passiva

62.138.113,27

ATIVO COMPENSADO

100.180,00 PASSIVO COMPENSADO

100.180,00

Compensações Ativas Diversas

100.180,00 Compensações Passivas Diversas

100.180,00

Direitos e Obrigações Contratuais

100.180,00 Direitos e Obrigações Contratadas

100.180,00

ATIVO TOTAL

58.352.737,68 PASSIVO TOTAL

PUBLIQUE-SE

'~

I
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ADEL~ SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

1.238.722,11 ORÇAMENTÁRIAS

3.240,00

Receitas Orçamentárias

1.074.875,72 Despesas Orçamentárias

3.240,00

Receitas Correntes

1.074.875,72 Despesas Correntes

3.240,00

Receita Patrimonial

208.795,42

Outras Receitas Correntes

866.080,30

Interferências Ativas

163.846,39

Transf. Financeiras Recebidas

163.846,39

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

239.388,69 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5.360.426,39

Acréscimos Patrimoniais

239.388,69 Decréscimos Patrimoniais

5.360,426,39

Incorporações de Ativos

69.734,35 Desincorporações de Ativos

54.263,00

Incorporação de Bens Móveis

54.263,00 Baixa de Bens Móveis

54.263,00

Incorporação de Direitos

15.471,35 Ajustes de Exercícios Anteriores

Ajustes de Bens, Valores e Créditos

2.635,09

Ajustes de Créditos

2.635,09

Desincorporações de Passivos

5.306.163,39

167.019,25

Resultado Patrimonial

3.885.555,59

Deficit

3.885.555,59

VARIAÇÕES ATIVAS

5.363.666,39 VARIAÇÕES PASSIVAS

FONTE: SIAFI/98

PUBttUE-SE

ADELC~\~~iAA

SABINü

Diretor-Geral

5.363.666,39
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NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as outras
receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-saúde (R$866.080,30).
NOTA 6 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Correspondem, exclusivamente, à transferência ao Tesouro Nacional
do superavit financeiro do Fundo Rotativo de 1997, conforme determina o inciso 11 do artigo 1° da Lei 9.530/97.
NOTA 7 - Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de fevereiro de 1998 um deficit de R$ 3.885.555,59.

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle do Fundo Rotativo
Contador - CRCIDF 6883

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRCIDF 8386
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de março de
1998. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeiJa
compreensão das demonstrações.
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES

1.600.459,78 DESPESAS CORRENTES

9.215,00

Receita Patrimonial

323.429,80 Aplicação Direta e Transferência
1.277.029,98 Intergovernamental

9.215,00

Outras Receitas Correntes
TRANSFERt:NCIAS RECEBIDAS

652.671,65 Outras Despesas Correntes

9.215,00

Transferências Orçamentárias

652.671,65 Outras Despesas
652.671,65

9.215,00

Repasse Recebido
ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

46.357.019,04 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

52.618.606,13

Valores em Circulação

45.783.840,22 Valores em Circulação
45.783.840,21 Recursos Especiais a Receber

45.830.400,44
45.830.400,43

Recursos Especiais a Receber
Outros Valores em Circulação
Depositas
Depósitos Diversas Origens
Obrigações em Circulação
Restos a Pagar

0,01 Outros Valores em Circulação
20.289,92 Obrigações em Circulação
20.289,92 R~~tos a Pagar não Proc. Inscrição
506.328,68 Ajustes de Direitos e Obrigações ..
506.328,68 Ajustes de Obrigações

Restos a Pagar Não Processados

Ajustes Financeiros a Débito

a Liquidar

339.309,43

Restos a Pagar Canceiado

167.019,25
46.560,22
46.560,22

Ajustes de Direitos e Obrigações
Incorporação de Direitos
Créditos Diversos a Receber
DISP. PERíODO ANTERIOR
Conta Única Tesouro Nacional
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades
TOTAL DOS INGRESSOS

0,01
1.482.042,30
1.482.042,30
_9,306.163,39
- . '5.306: 163,39
5.306.1ã3,39

46.560,22
17.241.480,64 DISP. PERíODO SEGUINTE
6.788.205,69 Conta Única Tesouro Nacional
10.450.413,13 Aplicações Financeiras

13.223.809,98
1.168.311,06

2.861,82 Outras Disponibilidades

1.764,89
65.851.631,11

65.851.631,11 TOTAL DOS DISPÊNDIOS

PUBLÜ~-SE

'U"",

ADELMA SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

12.053.734,03
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 1998

359.599,35

ATIVO FINANCEIRO

59.054.210,41 PASSIVO FINANCEIRO

Disponível

13.223.809,98 Depósitos

20.289,92

Disponível em Moeda Nac.

13.223.809,98 Depósitos Diversas Origens

20.289,92

1.170.075,95 Obrigações em Circulação

339.309,43

Bancos C/Movimento
Aplicações Financeiras

12.053.734,03 Restos a Pagar não Processados

Créditos em Circulação

45.830.400,43 a Líquidar

Créditos a Receber
Recursos Receber Tes.Nac.
ATIVO NÃO FINANCEIRO

40.483.449,18
80.703,40

Realizavel a Curto Prazo

1.968,19

Creditas em Circulação

1.968,19

Diversos Responsáveis
Realizavel a Longo Prazo

339.309,43

5.346.951,25

1.968,19
78.735,21

Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo

78.735,21

Depósitos Compulsórios

78.735,20

Recursos Vinculados
ATIVO REAL

0,01
59.134.913,81 PASSIVO REAL

359.599;35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

58.775.314,46

Patrimônio/Capital

12.217.065,76

Resultado Acumulado

49.421.973,24

Resultado do Período

(2.863.724,54)

Situação Patrimonial Ativa

59.134.913,81

Situação Patrimonial Passiva

61.998.638,35

ATIVO COMPENSADO

97.680,00 PASSIVO COMPENSADO

97.680,00

Compensações Ativas Diversas

97.680,00 Compensações Passivas Diversas

97.680,00

Direitos e Obrigações Contratuais

97.680,00 Direitos e Obrigações Contratadas

97.680,00

ATIVO TOTAL

59.232.593,81 PASSIVO TOTAL

PUBLIQUE-SE

.
.
~ ~t(,~
ADELMA~EIRA
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Diretor-Geral
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DEMONSTRAÇÃO DAS \7ARIAÇÓES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

2.253.131,43 ORÇAMENTÁRIAS

9.215,00

Receitas Orçamentárias

1.600.459,78 Despesas Orçamentárias

9.215,00

Receitas Correntes

1.600.459,78 Despesas Correntes

9.215,00

Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes

323.429,80
1.277.029,98

Interferências Ativas

652.671,65

Transf. Financeiras Recebidas

652.671,65

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

423.834,42 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5.531.475,39

Acréscimos Patrimoniais

423.834,42 Decréscimos Patrimoniais

5.531.475,39

Incorporações de Ativos

251.872,22 Desincorporações de Ativos

225.312,00

Incorporação de Bens Móveis

205.312,00 Baixa de Bens Móveis

205.312,00

Incorporação de Direitos

46.560,22 Baixa de Direitos

Ajustes de Bens, Valores e Créditos

4.942,95 Ajustes de Exercícios Anteriores

Ajustes de Créditos

4.942,95

Desincorporações de Passivos

20.000,00
5.306.163,39

167.019,25

Resultado Patrimonial

2.863.724,54

DefiGit

2.863.724,54

VARIAÇÓES ATIVAS

5.540.690,39 VÁRIAÇÕES PASSIVAS

FONTE: SIAFII9~

PU~lIME-SE
l
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ADELMWSILVElRA SABINO
Diretor-Geral
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NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional - O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
f\JOTA 4 - Aplicações Financeiras - Os rendimentos auferidos em março/98 com aplicações no Caixa Títulos 60 Fundo Azul de Investimento Financeiro - 60 dias não foram apropriados neste mês, em razão de a CEF. não ter
fornecido, em tempo hábil, o extrato correspondente.
NOTA 5 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 6 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as
outras receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-saúde (R$1.277.029,98).
NOTA 7 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Correspondem, exclusivamente, à transferência ao Tesouro
Nacional do superávit financeiro do Fundo Rotativo de 1997, conforme determina o inciso 11 do artigo 1° da Lei nO
9.530/97.
NOTA 8 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de março de 1998 um déficit ce R$ 2.863.724,54.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRCIDF 8386

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle do Fundo Rotativo
Contador - CRC/DF 6883
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SEÇÃO DE SINOPSE'

ERRATA No OCO de 176, de 2-10-97, pago

. 30165, coI. 1:
Onde se lê:
Prejudicado O projeto inicial, PL n2 • 2.353196,

Leia-se:
Prejudicado do projeto inicial eus PL n2.

3.338/97 e 3.564/97, apensados.
Em 6-5-98
O PFL é favorável a este projeto, assim como à
emenda da Deputada Laura Carneiro, porque as
pessoas têm dificuldades em ter seu registo e da
mesma forma em ter o registo do seu barraco.
Portanto, o PFL apóia o projeto e a emenda da
Deputada Laura Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota -sim- ao substitutivo.
Como vota a Liderança do Governo?
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Uderança do Governo encaminha o voto -sirn-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Está prejudicado o projeto inicial, (Projeto de
Lei n2 • 2.353/96). (Palmas.)
O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX-. a palavra.
O SR. HÉLIO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de fazer uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ~.
pode encaminhar por escrito à Mesa.
O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, registro que meu voto é contrário a este projeto.
O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX-. a palavra:
O SR. JOSÉ REZENDE (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu também gostaria de fazer uma declaração de voto.
Voto contra, por achar que o projeto é inconstitucional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExA.
também pode encaminhar por escrito.
O SR. NEL$ON OTOCH - Sr. Presidente,
peço a palavra pelâ ordem.
.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA. a palavra.
O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também voto contra.
O SR. CARLOS SANTANA (BlocoIPT - AJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto sim a éste projeto, com muito atraso.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX-. a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - AJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso a tribuna
da Câmara neste momento para fazer uma denúncia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, ainda estamos votando o projeto e temos
a votação da emenda. Logo depois da votação da
emenda, darei a palavra a V. EX-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:
Emenda, como parecer pela rejeição.
Acrescente-se o seguinte artigo, onde couber, ao Projeto em tela:
Art. - Aplicam-se também as disposições da
preSente lei, nos casos de registro de imóveis adquiridos por pessoas reconhecidamente pobres.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - AJ. Sem
revisão do orador.) - Presidente, o PV vota sim.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota sim.
O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota não à Emenda n2 • 1.
O SR. MATHEUS SCHMIDT (BlocolPDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota sim.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, O PSDB vai
acompanhar o relatório do Deputado Moreira Franco; o seu parecer é contrário à Emenda nº. 1. O
PSDB entende que há vício de inconstitucionalidade
em relação a esta emenda e acompanhar o parecer'
do relator, o voto é não.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
acompanha o parecer do Relator e vota não.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFl
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quer que as pessoas tenham nome I e endereço e
vota sim.
o SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Sem revisão do orador.) - A Liderança do Govemo, Sr. Presidente, não obstante o mérito da
Emenda n2 • 1, está_convencida de que realmente há
. o. vfcio .da .inconstitucionalidade. Não é possfvel alterar a lei, como ó -faz· -este projeto, nesta questão especffica de que trata a emenda.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
O Deputado SILAS BRASILEIRO, Presidente
desta Comissão, fez aseguinte:
Distribuição 6J98
Em 6-5-98.
Ao Deputado RICAROO" IZAR
Projeto de Resolução da Câmara nl!. 1n198 do Sr. José Mauricio e outros - que "institui Comissão Partamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o real funcionamento da atividade da construção civil no pafs destinada à produção de imóveis
residenciais, abrangendo todos os envolvidos: as
empresas construtoras e incorporadoras, os profis-

Quinta-feira 7 11783.

sionais do setor, os órgãos de fisCalização, os representantes dos promitentes compradores e compradores, os órgãos de proteção ao consumidor e o Poder Público·.
".
.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1998. - Aureninon Araruna de Almeida, Secretário.
REDISTRIBUiÇÃO DE PRoOJETOS
O Deputado PEDRO HENRY, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Admini.stração e Serviço
Público, fez a seguinte
Redistribuição nlt. 4198
Em 6-5-98
Ao Deputado BENEDITO DOMINGOS
Projeto de Lei nl!. 4.242/98 - do Sr. Padre Roque - que 'oma obrigatória a publicação, pelas empresas, do comprovante de recolhimento das contribuiçóes previdenciárias·.
Projeto de Lei nl!. 4.248198 - do Sr. José Pimentel - que ·dispõe sobre indenização por lesão
corporal e morte decorrentes de conflitos agrários·.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Tallla
Veda de Almeida, Secretária.

(Biênio 1997/98)
Presidente:
MICHEL TEMER - PMOB/SP

12 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2l! secretário:
NELSON TRAD - PTB/MS
3l! Secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

12 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI
2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI - PPB/PE

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2 2 WAGNER SALUSTIANO - PPB/SP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO
42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÉNCIO OLIVEIRA
Vice-Líderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Carlos Melles
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
José Lourenço

José Santana de Vasconcellos
Uma Netto
Marilu Guimarães
Mendonça Filho
Mussa Demes
Ney Lopes
Osório Adriano
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa
Robson Tuma
VilmaRocha
Werner Wanderer

PSDB

Líder: AÉCIO NEVES
Vice-Líder.es:
Ama/do Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira

Salvador Zimba/di
Nelson Otoch
Osmânio Pereira
Veda Crusius
Candinho Mattos
Mario Negromonte
José Aníbal
Alzira Éwerton
Welson Gasparini
Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes
Antônio Carlos Pannunzio

Bloco (PMDB, PRONAj

Lfder: GEDDEL VIEIRA LIMA
Vice-Líderes
Wagner Rossi (1º Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Freire Júnior
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Jorge Wilson
l.....c,.~.

-

PPB

líder: ODELMO LEÃO
Vlce-Líderes
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Eurico Miranda
Jair Soares
Carlos Airton
Benedito Domingos
Jofran Frejat

João Mendes
Valdenor Guedes
Ricardo Barros
Alcione Athayde
Robério Araújo
Benedito Guimarães
Romel Anízio
Lamartine Posella
José Janene
José Unhares
PT

Líder: MARCELO DÉDA
Vice-Líderes:
Fernando Ferro
Haroldo Sabóia
Ivan Valente
João Fassarella
João Paulo
José Pimentel
Luiz Mainardi

Maria Laura
Miguel Rossetto
Milton Mendes
Padre Roque
Teima de Souza
Walter Pinheiro

PTB

Líder: PAULO HESLANDER
Vice-Líderes:
Duifio Pisaneschi (1º Vice)
Artindo Vargas
Maria Valadão

José Coimbra
José Borba
Félix Mendonça

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA
Více-Líderes:
Airton Dipp
Eurípedes Miranda
Fernando Lopes

Giovanni Queiroz
Sérgio Carneiro
Wolney Queiroz
PSB

José Chaves
Udia Quinan
Maria Elvira
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Rubens Cosac
Simara Ellery
Teta Bezerra

Líder: ALEXANDRE CARDOSO
Vice-Lrderes:
Pedro Valadares (1º Vice)

Vicente André Gomes
PL

Líder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-Líderes:
Luiz Buaiz (1º Vice)
Ejácio Simões

Moisés Upnik

Parágrafo 411, Art. 9" - RI:
PSD
Repr.: MARQUINHO CHEDID

PCdOB
Uderes: HAROLDO LIMA

Vice-Uderes:
Aldo Ar~ntes
Agnelo Queiroz

Socorro Gomes

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

PPS

Uder: SÉRGIO AROUCA
Vice-Uderes:
Antônio Balhmann

PMN
Repr.: BOSCO FRANÇA

CoIbart Martins

PSTU
Repr.: L1NDBERG FARIAS

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfrlCA RURAL
Presidente: Roberto Balestra - PPBlGO
12 VICe-Presidente: Oilceu Sperafico - PPBlPR
21 Vice-Presidente: Etevalda Grassi de Menezes - PMOBlES
32 VICe-Presidente: Nelson Marquezell.i - PTBlSP

TItulares

PTB
Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli

Chico da Princesa
Murilo Domingos
PSB

1 vaga .'

1 vaga

Suplentes
PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Antônio Jorge
Betinha Rosado
carlos Metles
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Roberto Fontes
Roberto Pessôa
Valdomiro Meger

Welinton Fagundes
Antonió Ueno
Benedito de Lira
Dotores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha
JonivalLuces
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga
Messias Gois
Saulo Queiroz
Werner Wanderer

PSDB
B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (POT)
Marinhe Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMOB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Oilso SperaflCO
Maurfcio campos
6 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Abnio
Cleonâncio Fonseca
Maria Elvira
Mauro Lopes
Saraiva Felipe
Silas Brasileiro
Wilson Cignachi
2 vagas

PPS
Gervásio Oliveira (pOn

Félix Mendonça (PTB)
PSO

JoséCosfa

Zé Gomes da Rocha

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Paulo Rocha - PT/PA
11 Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBlPA
22 Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPB/PA
32 VICe-Presidente: Antônio Joaquim - PSOBIMT
Titulares

Suplentes

Átila Lins
Oolores Nunes
Jaime Martins
Osmir Lima
Vilmar Rocha

Elton Rohnelt
João Ribeiro
SameyRlho
Sérgio Barcellos
1 vaga
PSDB

Anivaldo Vale
Antônio Feijão
Antônio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

Fátima Pelaes
.Moisés Bennesby
3 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)
PPB

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
HugoBlehl
Mário cavallazzi
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
JoãoTota
José Rezende
Romal Anízio
3 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Alcides Modesto
Carlos cardinal
Enio Bacci
Geraldo Pastana
João Fassarella
Luiz Mainardi
Waldomiro Roravante

Eujácio Simões

PFL

Adelson Salvador
carlos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
lvandro Cunha Lima
Laire Rosado
Moacir Micheletto
Oscar GoIdoni
Roberto Paulino
Valdir CoIatto

Adão Pretto

PL

Fernando Zuppo
João Coser
José Pimentel
Padre Roque
Valdeci Oliveira
3 vagas

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Mário Martins
Telé Bezerra

Asdrúbal Bentes
João Henrique
José Priante
1 vaga
PPB

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Davi Alves Silva
Luiz Fernando
Robério Araújo
Wigberto Tartuce

Bloco (PT, POl, PCdoB)
Geraldo Pastana
GilneyViana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira
José Pimentel
Luciano Zica
PTB

Francisco Rodrigues

1 vaga

PSB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

1 vaga

1 vaga

PL
Moisés Lipnik

Welinton Fagundes

secretário: Tercio Mendonça Vila
Telefones: 318-69981318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Arolde de Oliveira - PFURJ
1Q Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFUPA
2Q Vice-Presidente: Carlos Alberto - PSDBlRN
32 Vice-Presidente: Pedro lrujo - PMDBlBA

Titulares

Aníbal Gomes (PSDB)
Dércio Knop
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro
PTB

Murilo Domingos
1 vaga
José Pinotti

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Ayres da Cunha
Jaime Martins
José Jorge
Leur Lomanto
Mendonça Filho
Paudemey Avelino
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
Sérgio Barcellos
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
B.Sá
Itamar Serpa
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Odnio Balbinotti
Silvio Torres
Tuga Angerami
Bloco (PMDB, PRONA)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
José Priante
Marcelo Barbieri
Mendes Ribeiro Filho
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

Antônio Brasil
Gastão Vieira
João Matos
Moacir Micheletto
Nelson Proença
Neuto de Conto
3 vagas

Antônio Joaquim Araújo

Welinton Fagundes
PPS

CoIbert Martins

Leônidas Cristino
PSD

Marquinho Chedid

José Costa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
Presidente: José Aníbal- PSDBlSP
12 Vice-Presidente: Nelson Otoch - PSDBlCE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFUMA
3 Q Vice-Presidente: SiMo Pessoa - PMDBlPE

Titulares

Suplentes

PFL
Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Lira
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Magno Bacelar
Mussa Dernes
Ney Lopes
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Átila Lins
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho
JairoAzi
Maluly Netto
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Rubem Medina
Vanessa Felippe
PSDB

PPB
João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
Wigberto Tartuce
1 vaga

1 vaga

PL

PFL

Alberto Goldman
Carlos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhytino
Marçal Filho
Salvador Zimbaldi
1 vaga

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma
PSB

Suplentes

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly-Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
Vic Pires Franco

Esther Grossi
Femando Lopes
Ivan Valente
Jaques Wagner
Luciano Zica
Pedro Wilson
2 vagas

Cunha Bueno
Gérson Peres
Nelson Meurer
Valdenor Guedes
4 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
A1zira Éwerton
Edson Silva
José Aníbal
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
João Leão
José Thomaz Nonô
Luiz Piauhytino
Marçal Filho
Max Rosenmànn
Moisés Bennesby
Nicias Ribeiro
Salvador Zimbaldi

Bloco (PUDB,PRONA)
Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fon!>eCa
Djalma de Almeida Gesar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Snvio Pessoa

PSDB

lvandro Cunha Uma
João Thorné Mestrinho
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
NeifJabur
Pedro Irujo
Pedro Novais
Roberto Valadão
Wagner Rossi
PPB

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
ErnílioAssrnar
Gerson Peres
Ibrahirn Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

Benedito Domingos
Jair BoIsonaro
Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa
Ricardo Barros
Wigberto Tartuce
1 vaga

Bloco (PT,PDT, PCdoB)
Aldo Arantes
Arlindo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo sabóia
José Genoíno
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Snvio Abreu

Enio Bacei
Joana Darc
Marcelo Déda
Marta Suplicy
Severino Alves
Teima de Souza
Vânio dos Santos
Wolney Queiroz
PTB

Rodrigues Palma
Vicente Cascione
PSB
Nilson Gibson

1 vaga

PL
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
PPS
Colbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Silas Brasileiro - PMDBIMG
1! Vice-Presidente: RSbina Uno - PMDB/AC
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto - PFLlPR
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPB/SP

Titulares

Suplentes
PFL

Ciro Nogueira
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Sarney Filho
Silvernani Santos

Luiz Alberto (PT)
Márcia Marinho
Salomão Cruz
2 vagas

Bloco (PUDB, PRONA)
Chicão Brígido
Paulo Lustosa
Regina Uno
Silas Brasileiro

De Velasco
Freire Júnior
Sandro Mabel
Valdir Colatto
PPB

Celso Russomanno
Cunha Uma
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

A1cione Athayde
Femando Ribas Carli
Herculano Anghinetti
Ushitaro Karnia

Bloco (17(, PDT, PCdoB)
GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Carneiro

Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda

1 vaga

Duilio Pisaneschi
PSB

Raquel Capiberibe

1 vaga

PV
Fernando Gabeira

Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

Antonio Balhmann

Adelson Ribeiro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Fábio Feldmann
Socorro Gomes (PCdoB)

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia
Marilu Guimarães
Osório Adriano
Vic Pires Franco

1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: José Borba - PTBlPR
12 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi - PTBlRS
2 2 Vice-Presidente:
3 2 Vice-Presidente: Fernando Zuppo - PDT/SP

Titulares

Suplentes
PFL

Jorge Khoury
Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Simara Ellery (PMDB)
Zila Bezerra

Carlos Magno
Gesar Bandeira
Darci Coelho
Oscar Andrade
Roberto Pessoa
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Osvaldo Biolchi (PTB)
Welson Gasparini
2 vagas

Ademir Lucas
Ceci Cunha
José de Abreu
2 vagas

Bloco (PUDB, PRONA)
Antônio Brasil
José Chaves
Tete Bezerra
Wilson Cignachi

Barbosa Neto
Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
1 vaga

PPB

PTB

João Mendes
Simão Sessim
2 vagas

Prisco Viana
Ricardo Izar
2 vagas

Walter Pinheiro (PT)

1 vaga

PSB
Gilvan Freire

1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Zuppo
Nedson Mícheleti
Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Pl

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Rocha
1 vaga

Pedrinho Abrão

PSB
1 vaga

1 vaga

PL
EHseu Moura

Presidente: Robson Tuma - PFL/SP
1li Vice-Presidente: Luiz Braga - PFLJBA
2l! Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPBIMG
3l! ViC9-Presidente: Antônio do Valle - PMDBlMG
Titulares

SUptentes

Pedro canedo

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-7071/318-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Eraldo Trindade - PPBlAP
1li VICe-Presidente: Osmar Leitão - PPBIRJ
2l! Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PT/SP
30 Vice-Presidente: Luiz Alberto _ PTIBA
.
Titulares

PFL

Ayres da Cunha
DoIores Nunes
Marilu Guimarães
Sarney Filho
1 vaga
PSDB

A1zira Éwerton
RávioAms
José Aníbal
José Thomaz Nonô
Sebástião Madeira

PFL

Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
.Luiz Braga
Marilu Guimarães
RobsonTuma
Rubem Medina

5 vagas

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Moisés Bennesby
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson
Silvío Torres
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PRONA)

Antônio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Rítzãl

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique
1 vaga
PPB

Bloco (PMDB,PRONA)

De Velasco
Maurício Requião
Naír Xavíer Lobo
Roberto Valadão

Jorge Wilson
Noel de Oliveira
2 vagas
PPB

Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
José Linhares
Osmar Leitão

Delfim Netto
Lamartine Posella
Moacyr Andrade
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
1 vaga

Augusto Nardes
CunhaLirna
Francisco Domelles
Mário Cavallazzi

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 v~ga

Fernando Zuppo
José Machado
Luiz Mainardi
Pedro Valadares
PTB

José Coimbra

Bloco PT, PDT, PCdoB

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira
Carlos Melles
José Melo
José Múcio Monteiro
Manoel Castro
PSDB

Suplentes

A1dir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
VilrnarRocha
1 vaga

Padre Roque(PT)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PTB

José Borba

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Antonio Balhmann (PPS)
PSB

Fernando Ferro
Nilmário Miranda
Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Sérgio Guerra
Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga

Titulares

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PFL

Presidente: José Jorge - PFLlPE
12 Vice-PrGSidente: Paulo Bomhausen - PFLlSC
22 VIC&-Presidente: Esther Grossi - PTIRS
32 Vice-Presidente: BonifáCio de Andrada - PSDBlMG
Titulares

Suplentes
PFL

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bomhausen
PaulóLima

Betinho Rosado
_Eraldo Tinoco
Expedito Júnior
Jairo Cameiro
Osvaldo Coelho
Raul Belém
PSOB

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

Cipriano Correia
Marcus Vicente
Marinha Raupp
Osmânio Pereira
1 vaga

Bloco (PMDB, PRONA)

Flávio Ams (PSDB)
Gastão Vieira
João Matos
João Thorné Mestrinho
Maria Elvira

Suplentes

Djalma de Almeida Cesar
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Rita Camata
1 vaga

Augusto Viveiros
Júlio César
Manoel castro
Messias Gois
Osório Adriano
Saulo Queiroz
2 vagas

Antônio Geraldo
Benito Gama
Carlos Alberto Campista
José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Reinhold Stephanes
Silvemani Santos
PSOB

Antonio Kandir
AmaldoMadeira ---Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Yeda Crusius

Edson Silva
- -- ------João-A1meicfaLuciano Castro
Mareio Fortes
Mário Negromonte
Paulo Mourão
Vlttorio Medioli
Bloco (PMDB, PRONA)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
NeifJabur
Nelson Proença
Pedro Novais

- PPB

Eurico Miranda

PPB
Augusto Nardes
Emílio Assmar
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Ricardo Gomycle (PedoB)
Severiano Alves (PDT)
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
WoIney Queiroz

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda
Paulo Bemardo
1 vaga
PTB

Sebastião Madeira (PSDB)

Darcísio Perondi
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Sílvio Pessoa
2 vagas

Femando Gonçalves

Delfim Netto
Femando Ribas Carli
FetterJúnior
Francisco Domelles
Jurandyr Paixão
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Basílio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
2aire Rezende (PMDB)
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso

Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PL

2 vagas
PSB

E/iseu Moura

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Telefones: 318-6900/69051701117012

JoãoColaço

1 vaga

PL
Eujácio Simões

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
PreSidente: Germano Rigotto - PMDBlRS
12 VIC9-Presidente: Neif Jabur - PMDBlMG
22 VICe-Presidente: Fetter Júnior - PPBlRS
32 Vice-Presidente: Júlio César - PFLlPI

Coriolano Sales
Femando Torres (PSDB)
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
otávio Rocha (PSDB)
PTB

1 vaga

Alvaro Valle

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti
-LaprovitaVieira
Roberto campos
2 vagas

Valdemar Costa Neto
PPS

Pimentel Gomes
Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/6989/6955

José Augusto

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE
Presidente: Paulo Bemardo - PT/PR
12 Vice-Presidente: Milton Temer - PTIRJ
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSOBIRJ
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

Titulares

Suplentes

José Mendonça Bezerra
Lima Netto
Paulo Cordeiro
5ameyFilho
Ursicino Queiroz
PSOB

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feijó

Alexandre Santos
Arthur Virgnio
3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz

Marcio Fortes
4 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)

Alceste Almeida
João Alberto
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima
PPB

Flávio Derzi
Francisco Silva
João Iensen
José Janene
Bloco (PT, POT, PCdoB)

Freire Júnior
Moreira Franco
Odacir Klein
1 vaga

Femando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

Adylson Motta
Carlos Airton
Oilceu Sperafico
1 vaga

Pedrinho Abrão
PSB

PTB

Vicente Cascione
PSB

1 vaga

1 vaga

Zé Gomes da Rocha

Lindberg Farias

Secretária: Valda O. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Neiva Moreira - POT/MA
12 Vice-Presidente: Matheus Schmidt - POTIRS
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMOB/RJ
32 Vice-Presidente: José Teles - PPB/SE

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Vadão Gomes - PPBlSP
12 Vice-Presidente: Fausto Martello - PPBlSP
22 Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSOBlPR
32 Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSOBlAP

Suplentes

Suplentes

PFL

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Leur Lomanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Wemer Wanderer

PFL
Carlos Alberto Campista
Oolores Nunes

Marquinho Chedid

Titulares

PSTU

Titulares

1 vaga
PSO

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Femando Ferro
Humberto Costa

Valdemar Costa Neto (PL)

José Borba

Eduardo Campos

Bloco (PT, POT, pedoB)

Aldo Rebelo
Femando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bemardo

Airton Oipp
Alcides Modesto
Haroldo Lima
Walter Pinheiro
PTB

PPB

Luiz Femando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Alberto Silva
EdínhoBez
Simara Ellery
1 vaga

Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel Carvalho
VadãoGomes

Bloco (PMOB, PRONA)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

José Carlos Coutinho
JúlioCesar
Raimundo Santos
PSOB

PFL
Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
JairoAzi
Paudemey Avelino
Paulo Bauer

Eliseu Resende
Eraldo Tinoco
José Santa de Vasconcellos

Abelardo Lupion
Euler Ribeiro
João Mellão Neto
Jorge Khoury
Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Ney Lopes
Paulo Bauer
Roberto Fontes
1 vaga
PSOB

Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgílio
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)

Hilário Coimbra
ItamarSerpa
JaYme Santana
José Thomaz Nonô
Maurício Campos
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)

Elias Murad
Feu Rosa
João Leão
José Aníbal
Ronaldo Santos
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

Bloco (PUDB, PRONA)

De Velasco
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (PT)

Adelson salvador
A1ceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes
Fernando Diniz
João Alberto
João Magalhães
PPB

Adylson Motta
carlos Airton
Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

Amaldo Faria de Sá
celson Russomanno
João Pizzolatti
Jofran Frejat
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Salatiel Carvalho
Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Haroldo lima
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Sfarling

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken
Tilden Santiago
1 Vaga
PTB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

Pedro Valadares

1 vaga

PL
Antonio Ueno (PFL)

Moises lipnik

PPS
Maria Valadão (PTB)

Amon Bezerra

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes
Pedro Henry
Wilson Braga
4 Vagas

Ceci Cunha

Cipriano Correia
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angerami
Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Armando Costa
carlos Mendes
Genésio Bernardino
Laire Rosado
Tete Bezerra
Zaire Rezende
PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José linhares.
Lamartíne- Posella
Nilton Baiano

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Roberto Santos - PSDB/BA
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP.
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPBlSP

Titulares

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pedro Correa
Robério Araújo
1 Vaga

BIQco (PT, PDT, PCdoB)

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli
João Fassarella
Milton Mendes
Pedro Canedo (PL)
Sílvio Abreu
PTB

Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros
José Lourenço
Laura Cameiro
Rogério Silva
Roland Lavigne
Talvane Albuquerque
2 vagas
PSOB

Arlindo Vargas
José Coimbra

PSB

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

PSB
Vicente André Gomes

José Pinotti

PL
Luiz Buaiz

Antonio Joaquim Araujo
PPS

Suplentes

PFL
Ayres da Cunha

Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Reinhold Stephanes
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz

Aldir Cabral

José Augusto
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318·2156

Pimentel Gomes

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO
Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
12 VICe-Presidente: Jovair Arantes - PSDBIGO
2l! Vice-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
3l! VICe-Presidente: Jair MenegheUi - PTISP

Titula....

Suplentes
PFL

Expedito Júnior
Jaime Martins
João Mellão Neto
José carlos Aleluia
José carlos Vieira
Mendonça Filho

Augusto Farias
João Ribeiro
Robson Tuma
VaIcIomiro Meger
Viknar Rocha
1 vaga
PSDB

Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedro Henry
Wilson Braga

Alberto GoIdman
AmaIcIo Madeira
3 vagas

Titulares

Antônio Geraldo
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
2 vagas

Antonio Joaquim
Femando Torres
Feu Rosa
Mário Negrornonte
Nilton Cerquelra
Roberto Rocha
Vittorio Medioli
1 vaga

Aníbal Gomes
8l!snio Villani
Candinho Mattos
Danilo de castro
Marisa Serrano
Nestor Duarte
2 vagas
B~(PMDB,PRONA)

Confúcio Moura
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
2 vagas

PPB
Agnelo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
2 vagas

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

carlos ApoIinário
Hermes Parcianello
José Chaves
Marcos Lima
NeifJabur
Oscar GoIdoni
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz
WaIcIomIro FlOl'8vante

PPB
Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
RávioDerzi
Francisco Silva
JoãoTota
1 vaga

Fausto Martello
José Teles
Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão
Osvaldo Reis
Simão Sessim

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PTB
Sérgio Arouea (PPS)

Osvaldo Biolchi

PSB
Domingos Leonelli

1 vaga

PL
Milton Mendes (PT)

Affonso Camargo
Eliseu Resende
Francisco Coelho
José Egydio
José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão
Murilo Pinheiro
Mussa Dernes
Zila Bezerra
PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)
Annando Costa
GeddeI Vieira Urna
Maurício Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rochá (PT)

Suplentes

Carlos Santana
João Coser
João Henrique (PMDB)
Luiz Gushiken
Mário Martins (PMDB)
Mauro Lopes (PMDB)
Teima de Souza

Dércio Knop
Gilney Viana
Haroldo sabóia
Jandíra Feghali
José Maurício
Paulo Delgado
1 vaga

Inácio Arruda (PCdoB)

PMN
Bosco França

PTB
1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Telefones: 318-698716990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Edínho Araújo - PMDBlSP
12 Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBlPA
2l! Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDBIPB
3l! Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

PSB
Gonzaga Patriota

1 vaga

PL
Philemon Rodrigues (PTB)

Remi Trinta

PPS

COMISSÃO ESPECIAL

Leônidas Cristino

1 vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)
Pr~ção:PE~~5

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1Q VICe-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEe-9195

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Presidente: Sandro MabeI (PMOB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Titulares

Suplentes
BI()co (PFLJPTB)

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Ciro Nogueira.
Cláudio Cajado
José Rocha'
Nelson Marquezelli
1 vaga-

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa
2 vagas
PMOB

Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
1 vaga

Hermes Parcianello
- '2 vagas

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira
José Lujz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
. • Moreira Francó
Zaire HeiendéPPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

..

Flávio Oérzi"
Jarbas Lima'
1'vaga
PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgmo

PPB
Eunéo Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Roberto Balestra
2 vagas

PSOB
Alexandre Santos
Nelson Otoch

.Antônio Balhmann
Welson Gasparini

_Ceci Cunha
Eduardo Coelho
PT

Fernando Ferro
José Pimentel

PT
Hélio Bicudo
Milton Temer

-Marcelo Oédá
Sa,n.dr~ Starling

João Coser
Milton Mendes
POT

1 yaga

José Maurício

POT
Coriolano Sales

Pedro Canedo

Bloco (PUPSOIl'SC)
Eujácio Simões

Expedito Júnior
Bloco (PSBlPMN)

1liaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Enio Bacci

Eujácio Simões
Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Ushitaro Kamia (PPB)

Alexandre Cardo:;;o

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
- .
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PRQPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO N2 17195, QUE
N ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E
NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)
Proposição: PEe-17195

Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)
Titulares

Suplentes

Presidente: Franco Montora (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
211 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator:~ifácio de Andrada (PPB)
TItulares

PFL
Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
saulo Queiroz
VilmarRocha

Aroldo Cedraz
José Coimbra
José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes
PMOB

Antônio Brasil
2 vagas

Cartos Apolinário
Cartos Nelson
Genésio Bernardino
PPB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

A1dir cabral
Francisco Rodrigues (PTB)
José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes
Roberto Pessoa
Silvemani Santos
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PFLlPTB
Cartos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

SUplentes

Cartos Airton
ErnílioAssmar
Pedro Valadares (PSB)

cartas Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende
1 vaga

Adelson Salvador
AntOnio Brasil
Gonzaga Mota
Hélio Rosas
2 vagas
PSDB

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Cartas Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
Roberto Santos
Zulaiê Cobra
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PSOB
Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT
João Paulo
1 vaga

Cartas Santana
1 vaga
POT

Airton Dipp

Ênio Bacci
Bloco (PLlPSOIPSC)

1 vaga

Eujácio Simões

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga
PPB

5 vagas

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana
PTB

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga .

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado
1 vaga

Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Israel Pinhero

Artino Vargas

PSB
Almino Affonso

Fernando Gabeira (PV)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE- 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".
Proposição: PEC 20-A/95

Autor: Eduardo Jorge

PFL
Welinton Fagundes

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFER1R PARI;~!=R À_
PROPOSTA DE EMENDA A CQNSTITUIÇAO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
Proposição: PEe-22195

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2!l Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

Titulares

Suplentes
PFL

Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vicé-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

Suplentes

Aldir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

B,loco (PFI.JFTB)

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende
Fátirna Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSI.JFSC)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Álvaro Gaudêncio
Átila Lins
Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira
Jairo Azi
Wemer Wanderer

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Casar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

Henrique Eduardo Alves
2 vagas
Bloco (PPBIPL)

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio
PSDB

Koyu lha
,
Nelson Marchezan'
1 vaga

Adroaldo Streck
Firmo de Castro
1, va,ga
PT

Femando Ferro
Sandra Starling

GilneyViana
Ivan Valente

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zull:liê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

Agnelo Queiroz
Airton Dipp
Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Paulo Rocha
PPB

COriOíaÍ1o Sáles

Matheus Schmidt
PSB

Gervá~io Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 31'8-7061 e 318-7065

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA' OE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANS!ÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97
Autor: Poder Executivo

Jair Bolsonaro
José Teles
Laprovita Vieira
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEC- 33195

Adroaldo Streck
Alexandre Santos
Mário Negromonte
Salomão Cruz
Veda Crusius
"1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

POT

1 vaga

Edinho Bez
João Henrique
Pedro Novais
Saraiva Felipe
Sirnara Ellery
1 vaga

Arlindo Vargas
PSB

Alexandre Cardoso

José Pinotti
PL

Luiz Buaiz

Eujácio Simões

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7555/318-7063

COMISSÃO ESPECIAL

PSB

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N234-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.
53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Autor: Domingos Dutra e Outros
Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Edson Silva (PSDB)
2!l Vide-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Genoíno (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)

PL

Eujácio Simões
Welinton Fagundes
Secretária: Angélica Fialho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

Proposlçio: PEC 34195

Suplentes

Titulares

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Carneiro
José Carlos Vieira
Laura Carneiro
Ney Lopes

Álvaro Gaudênio Neto
Elton Rohnelt
Francisco Horta
Oscar Andrade
Sérgio Barcellos
Talvane Albuquerque
Bloco (PMOB, PSD, PSL)

Confúcio Moura
João Thomé,Mestrinho
José Luiz Clero!
Silas Brasileiro
Sílvio Pessoa
1 vaga

Barbosa Neto
Freire Júnior
Udson Bandeira
3 vagas

PSDB

Alzira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Nestor Duarte
Sebastião Madeira
SiMoTorres
1 vaga

Gonzaga Patriota

A1mino Affonso

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMiTE DE IDADE DOS IDOSOS
PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"
Proposlçio: PEc-4OI95

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 VICe-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2!l Vice-Presidente:
32 Vica-President!'l: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Carneiro
Paulo Bornhausen

Lael Varella
Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues
1 vaga

Bloco (PMDBlPSOJPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga
Bloco (PPBlPL)

Nilton Baiano
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh

Autor: Marqulnho Chedld

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia
1 vaga
PSDB

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Fernando Ferro
Hélio Bicudo
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)
Vittorio MedioU

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
PT

Carlos Santana
João Coser

Alcides Modesto
João Paulo

PPB

Adhemar de Barros Filho
A1cione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Gerson Peres
4 vagas

Vicente André Gomes
PSB

Raquel Capiberibe

PTB
Rodrigues Palma

PDT

Serafim Venzon

Philemon Rodrigues

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-687417052

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NS!43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA.REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(ALISTAMENTO ELEITORAL)
~oposlção:

PEc-43195

Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2l' Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)
Titulares

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
A1dir Càbral
Augusto Viveiros
Carlos Magno .
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto
Murila Pinheiro
Paulo Heslander
1 vaga
PMDB

Suplentes

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim
4 vagas

Bloco (PFUPTB)

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

PPB

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea
Paulo Lima
Rodrigues Palma

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Bloco (PMDBlPSoIPsL)

A1ceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Alcione Athayde
Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)
2 vagas
PSDB

Confúcio Moura
2 vagas

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Bloco (PPB/Pl.)

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis
1 vaga
PSDB

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

RávioAms
Paulo Mourão
1 vaga
PT

João Fassarella
João Paulo

2 vagas

Matheus Schmidt

CÓriolano sales

PSB
Gonzaga Patriota

1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11- 5aIa 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODlFlCAÇOES
NA ESTRUTURA POLICIAL"
Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! VICe-Presidente:
3!l Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Marta Suplicy
Milton Mendes
1 vaga

PDT
Euripedes Miranda
Magno Bacelar (PFL)
Wilson-B(8ga' (PSDB}
Silvio Abreu
Bloco (PlJPSDIPSC)
De Velasco
José Egydio
Bloco (PSBlPMN)
Gon~ga

PDT

Proposição: PEc-46191

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Patriota

Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB

Ricardo Gomyde

Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 57,
DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)
Proposição: PEC-57195

Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior..
Vanessa Felippe

Júlio César
Maria Valadão
Mendonça Filho
Roberto Fontes

PUOB

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo
4 vagas

PUOB

PPB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Darcísio Perondi
Udson Bandeira
1 vaga

PPB
A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

Basílio Viflani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos
3 vagas

3 vagas

PSDB
PSOB

José de Abreu
Vicente Arruda

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
L9Õnidas Cristino
Mário Negromonte
1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Marconi Periflo
2 vagas

PT
João Fassarefla
Sandra Starting

João Paulo
1 vaga
POT

MatheuS Schmidt

Coriolano Sales

PT
Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica
Teima de Souza

Bloco (PLJPSDIPSC)

POT

Eujácio Simões

1 vaga
Bloco (PSEWMN)

1 vaga

José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706317555

Haroldo Lima

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LroUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEC-S1J95
Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Socorro Gomes

PSB

COMISSÃO ESPECIAL

Titulares

PCdoB

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia
Lima Netto
Murila Pinheiro
Werner Wanderer
2 vagas

Pedro Valadares

1 vaga
PL

Francisco Horta

Eujácio Simões

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nll 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS·
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Proposlçio: PEc-84191

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Autor: Nicles Ribeiro

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Mauro Fecury
Eraldo Tinoco
Roberto Pessoa
1 vaga

Bosco França (PMN)
1 vaga

2 vagas
Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine P~ella

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
1 vaga

PMDB

PSOB

Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Gerson Peres
2 vagas

Luiz Mainardi
1 vaga

Fátima Pelaes
Otávio Rocha
Salomão Cruz

PPB

PT

AnivaJdo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos (PFL)

Milton Mendes
1 vaga
POT

PSOB
Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Aécio Neves
1 vaga
PT

1 vaga
PSB
Alexandre Cardoso

Paulo Rocha
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
POT

Wolney Queiroz
Bloco (PSBlPMN)
Adelson Salvador (PMDB)

1 vaga

Bloco (PIJPSOIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB)

1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones:318-7~555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO
INCISO IV DO ART. 29 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL N (NÚMERO DE VEREADORES)
Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

COMISSÃO ESPECIAL

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)
Hilário Coimbra
Magno Bacela,'
Raimundo santos
Zila Bezerra

Bloco (PMOBIPSOIPSL)
Adelson salvador

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIACAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Proposição: PEC-96/92

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
3 2 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Antônio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Lira
João Iensen (PPB)
Leur Lomanto
Paes Landim
Philemon Rodrigues
PMDB

Titulares

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger
1 vaga

1 vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

Wilson Braga

Proposição: PEc.s9195

Luiz Durão

Roberto Paulino

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Hélio Rosas
Marcos Lima
Mário Martins
Nair Xavier Lobo
2 vagas
PPB

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Jair Soáres
Jarbas Lima
Prisco Viana

Roberto Balestra
2 vagas
PSOB
Oanilo de Castro
Luiz Piauhylino
Wilson Braga
1 vaga

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSOB
Antônio Feijão
Ai'non Bezerra
Otávio Rocha

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante
POT

PT
José Genoíno
Marcelo Dada
Milton Mendes

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
Pedro Wilson
POT

Enio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus SChrnidt
PCdoB

PSB

Bloco (PUPSD/PSC)
Francisco Rodrigues (PPB)

OeVelasco

Bloco (PSBlPMN)
Nilson Gibson

Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEe-128195

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Ritzel (PMOB)

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PFUPTB)
Antônio Ueno
Mauro Fecury
Philemon Rodrigues
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Bloco (PMOBIPSD/PSLlPSC)
Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima
1 vaga

Aníbal Gomes
OeVelasco
Paulo Ritzel

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)
Proposição: PEe-133192

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSOB)

SUplentes

TItulares
Bloco (PFLlPTB)
A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murila Pinheiro
1 vaga
PMOB

Suplentes

ntuiares

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson

Haroldo Lima

Aldo Arantes

Carlos Cardinal

Renan Kurtz

Luiz Fernando (PSOB)
Olávio Rocha (PSOB)
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho
PPB
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)
1 vaga
PSOB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Sebastião Madeira
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

José Egydio
Nilton Baiano
Robério Araújo

PT
GilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

POT

1 vaga

Giovanni Queiroz

Marcelo Déda
1 vaga

José Machado
Pedro Wilson
PDT

Bloco (PUPSD/PSC)

Elton Rohnelt

Expedito Júnior (PPB)

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PIJPSDIPSC)

Raquel capiberibe

Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Espàciais - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1º Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente' Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Vicente Cascíone
3 vagas

Aroldo Gedraz
Eraldo Tinoco
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)
José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi
1 vaga
PPB

Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vaga

Adytson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)
PSOB

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Ezídio Pinheiro
João Leão
Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga
PT

Hélio Bicudo

Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB

Aldo Arantes

Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
!JjANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBUCAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposição: PEe-169193

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)
Titulares

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

De Velasco

1 vaga

Autora: Cldlnha Campos

Titulares

Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBJPMN)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-155J93

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Femando Ferro

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Jairo Azi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Dumo Pisaneschi
Fátima PeJaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
1 vaga
PMOB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
Rita Camata
3 vagas

PPB

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello
Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSDS

PDT

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes
Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira
PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy
1 vaga
PDT

Serafllll Venzon
Vicente André Gomes

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Bloco (PUPSOIPSC)
Luiz Buaiz

Pedro Canedo
Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

1 vaga
PCdoB

Matheus Schmidt
PSB

Nilson Gibson

Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO
Proposiçáo: PEe-173195

Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STITUIÇÃO
Nl! 169-A, DE 1995, QUE HDISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"
Proposição: PEe-169195

José Maurício .

Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Rogério Silva
1 vaga

Antônio Geraldo
João Mellão Neto
Reinhold Stephanes
Rubem Medina
Bloco (PMDBlPSDJPSLlPSC)

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Marquinho Chedid

Orcino Gonçalves
Paulo RitZel
Roberto Paulino

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Fra.nco (PMDB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Valdomiro Meger
2 vagas

2 vagas
PSDS
Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

Arthur Virgnio
Celso Russomanno
1 vaga
PT

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Machado
Tilden Santiago

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar
José carlos Vieira
José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Rodrigues Palma
1 vaga
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Carlos Nelson
Fernando Diniz
José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
PPB

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Bloco (PPBlPL)
José Teles

Autor: Poder Executivo

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi
Odelmo Leão
Pedro Correa
Prisco Viana
PSDB

Antõnio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Alexandre Santos
João Leão
Marconi Perillo
Rommel Feijó
PT

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

POT
Fernando Zuppo
SnvioAbreu

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Vânia dos Santos
1 vaga

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo
POT

Airton Dipp_,
Matheus Schmidt

Bloco (PUPSDIPSC)
Eujácio Simões

1 vaga

Fernando Lopes
Fernando Zuppo
Bloco (PUPSOIPSC)

Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)
Alexandre Cardoso

Nilson Gibson

Eujácio Simões
Bloco (PSBlPMN)

Eduardo Campos

1 vaga

PCcIoB

PCdoB

Agnelo Queiroz

Aldo Arantes

Haroldo Lima

Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 7!! AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEC-175195

Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Proposição: PEC-188194
Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Benito Gama
Eliseu Resepcle
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Belinho Rosado
Eraldo Tinoco
Júlio César
Luiz Braga
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi
Paudemey Avelino
PMOB

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan
Rubens Cosac

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:
Titulares

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi
Francisco Dornelles
VadãoGomes
PSOB

Rrmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Alberto Goldman
Fernando Torres
Silvio Torres
Veda Crusius

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

José Machado

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
1 vaga
PMOB

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Rita Camata
2 vagas
PPB

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá
Renato Johnsson
PSDB

Tuga Angerami
1 vaga

Feu Rosa
Roberto Brant
PT

GilneyViana
José Pimentel

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

por

PT
Maria da Conceição Tavares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

PPB
Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
. Roberto Campos

Autor: Z8lre Rezende

Eurípedes Miranda

Silvio Abreu

Bloco (PUPSDlPSC)

Eujácio Simões

3 vagas

Expedito Júnior (PPB)

PTB

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Roberto Jefferson

José Coimbra

Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

Raquel Capiberibe

Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João"Mellão Neto (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Pedro Valadares
PL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NR 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)
Proposlçio: PEC 231-A/95

PSB

Expedito Júnior (PFL)

Secretária: Regina Brandão
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 320, DE 1996,
QUE nACRESCENTA ALíNEA nD"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)
Proposição: PEe-320196
Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)
Titulares

Átila Lins
Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade
Reinhold Stephanes
1 vaga

Armando Abílio
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende
1 vaga

Suplentes
PFL

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger
VilmarRocha
Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Valdir Colatto
5 vagas

Djalma de Almeida César
Rubens Cosac
1 vaga

Djalma de Almeida César
Sílvio Pessoa
Simara Ellery
PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
ArnaJdo Madeira
Eduardo Coelho
Lucieno Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

B.Sá
Edson Silva
Feu Rosa
Jovair Arantes
Moisés Bennesby
Vicente Arruda

Inácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

Aldo Rebelo
Chiro Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes
Renan Kurtz
PPB

5 vagas

Antônio Feijão
João Leão
José de Abreu

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira
PPB

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)

Emílio Assmar
JoãoTota

Eujácio Simões

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Darci Coelho
2 vagas
PTB

Vicente Cascione

Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIA.L

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NIl 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NIl 37o-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO
207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
°lAUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçio:PE~
Autor: Poder executivo
Presidente: SiIas BraSileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rooas (PMDB)
. 22 Vice-Presidente: Valdenor Guàdes (PPB)
3!l Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares

Suplentes

ProposIção: PEC0370r'96

Presidente:
12 'lice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3!l Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)
TItulares

Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
Maria VaIadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga
Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Jonival Lucas
José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro
2 vagas

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo BioIchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Pau/o Uma
1 vaga

Bloco (PMOBJPSDlPSL)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

De Velasco
Fernando Diniz
Marquinho Chedid
Sandro Mabel
2 vagas

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Cunha Lirna
Hugo Biehl
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdorniro Meger (PFL)

Elias Murad
Leônidas Cristino
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Vicente Arruda

PT
Jaques Wagner
João Coser
José Genoíno

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Matheus Schrnidt

PSB
Nilson Gibson

Gervasio Oliveira

Aldo Rebelo

Ricardo Gomyde

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais ~ Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052
o

1 vaga

PCdoB

PCdoB

Haroldo Lima

Sérgio Carneiro

Severiano Alves

PSB
Gonzaga Patriota

Esther Grossi
Miguel Rossatto
Walter Pinheiro
POT

POT
Silvio Abreu

Alexandre Santos
AávioArns
Osmãnio Pereira
Vicente Arruda
Welson Gasparini

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

PT
Chico Vigilante
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento
4 vagas

PSOB

PSDB
Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PPBlPL)
Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Autor: Poder executivo

Inácio Arruda

. Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li. Sa/a 169-8
Telefones: 318-706317066

PL

COMISSÃO ESPECIÁL

DEST~NADA A, NO PRAZO DE 4d (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 383-A,
DE 1996, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 23 E SEU PARÁGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".
Proposlçio: PEe-383196

Autor: BenedIto Domingos

• Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
2l! Vice-Presidente: .
3 2 Vice-Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

Luiz Buaiz

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Suplentes

PFL
Átila Lins
Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Silvemani Santos
Vanessa Felippe

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Aávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Crerot (PMDB)

Titulares

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PSDB
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
João Faustino
Nestor Duarte
Ronaldo Santos
Sebastião Madeira

Arthur Virgílio
Femando Torres
Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Bloco (PMDB, PRONA)
Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Sílvio Pessoa

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Roberto Valadão
1 vaga

PPB
Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Jarbas Lima
João Iensen
José Rezende

Autor: Luciano castro

Proposição: PEC-407196

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Alvaro vaUe
Secretária: Heloísa Diniz
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-6874

Benedito Domingos
Osmar Leitão
Ricardo Barros
2 vagas

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

Bloco (PMDBlPSDlPSL/PSC)
José Luiz Clerot
Simara Ellery
1 vaga

Femando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)
Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

BasílioVillani
Frallcisco Rodrigues
Roberto Campos

PSDB
Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Danilo de castro
José Thomaz Nonô
Vicente Arruda

PT

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilante
Coriolano Sales
Haroldo sabóia
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

Marcelo Deda
Milton Mendes

PDT
Femando Ribas Carli

Roberto Jefferson

Vicente Cascione

Silvio Abreu

PSB

PTB

PSB
Gonzaga Patriota

Chico Vigilante
1 vaga

Nilson Gibson

João Colaço

Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318~706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NlI 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NlI 1, DE 1994

PSB

Alexandre Cardoso
PL

Eujácio Simões

Proposlçio: PEc-449197

Autor: Poder Executivo

Titulares

Supfentes
PFL

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista
Francisco Rodrigues
Luiz Braga
Maria Valadão
Oscar Andrade
Bloco (PMOBl PSDI PSL)

Aníbal Gomes
Femando Oiniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro MabeI

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte
Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma
Wilson Cignachi

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 472-A,DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEc-472197

Autor: senado Federal

Presidente: Oja/ma de Almeida César (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PM08)
2l! Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PS08)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

Claudio Cajado
Francisco Coelho
José Melo
Paes Landim
Werner Wanderer
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Amaldo Madeira
Basílio Villani
Luiz Piauhylíno
Roberto Brant
Veda Crusius

Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-6874/7067
Fax: 318-2140

(FtINDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Presidente: Luciano pazzatto (PFl)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PM08)
2l! Vice-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
3ll VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP8)
Relatora: Veda Crusius (PS08)

Gonzaga Patriota

Antônio Ueno
Eraldo Tinoco
João Ribeiro
José Egysio
Oscar Andrade
Zila Bezerra
Bloco (PMDB, PSO, PSL)

Anivaldo Vale
Amon Bezerra
ceci Cunha
Firmo de Castro
Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Djalma de Almeida César
Genésio Bernardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

A1ceste Almeida
Barbosa Neto
De Velasco (Prona)
3 vagas

Bloco (PTI PDTI pedoB)

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Femando Zuppo
Inácio Arruda
João Coser
José Pimentel
Miguel Rossetto
PPB

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posefla
laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
PTB

José Borba

Chico da Princesa

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

a.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro
Osmânio Pereira
1 vaga

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

Aldo Arantes
Hélio Bicudo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
. Sérgio Carneiro

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
João Tota
4 vagas

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

ênio Bacci

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

José Genofno
Milton Temer

PPB
PTB

Rodrigues Palma

Félix Mendonça
PSB

Almino Affonso

Gonzaga Patriota

Luis Barbosa
4 vagas

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

PTB

PL
Eujácio Simões

AntOnio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-70661318-7063 FAX: 318·2140

Rodrigues Palma

Vicente Cascione
PSB
Gílvan Freire

Pedro Valadares
PL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
~ 513, DF 1997, QUE "ACRESCENTA
. PARAGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC nl! 513197

Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
2 2 Vtce-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares·

Suplentes
PFL
Adauto Pereira
Eraldo Tinoco
Francisco Coelho
Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Antônio dos Santos
AntOnio Jorge
carlos Alberto Campista
DoIores Nunes
Jairo Azi
Raul Belém
Bloco (PMDEW8D/PSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
José Luiz Clerot
3 vagas

Asdrúbal Bentes

Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
2 vagas

Alzira Éwerton
Max Rosenmann
MoiséS Bennesby
Nestor Duarte
Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Eujácio Simões

Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo" Sala 165-B

Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
OESTlNADA A PROFERIR PARECER A .
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N2 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"
Proposlçio: PEC-S54197

Autor: Miro Telxell'll

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2 2 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
3l! Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (?MDB)

TItu....

Suplentes
PFL

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Vi/mar Rocha

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha
Carlos Meltes
Darci Coelho
Luiz Durão
Mauro Fecury

B/oco (PUDB, PSO,PSL)

GenésiG Bemárdino
Paulo Lustosa
Rubens Cosac
3 vagas

Djalma de Almeida Casar
Henrique Eduardo Alves
lvandro Cunha Lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa
PSDB

José Thomaz NonO
Marconi Perillo
Nelson Marchezan

Basilio V~lani
Emerson Olavo Pires
Fátima Pelaes

Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
SiMoTorres

Feu RoSa
Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Airton Dipp
Marcelo Déda
Maria Laura
Sérgio Miranda
Vanio dos Santos

Nicias Ribeiro

Mário Negromonte
PT

Ivan ValÉltlte
1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel
PDT

Luiz Durão

1 vaga
Bloco (PUPSDIPSC)

PPB
Adhemar de Barros Filho
EmílioAssmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

Fernando Ribas Carli
4 vagas

Eujácio Simões
Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

PTB
Vicente Cascíone

Duilio Pisaneschi

Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: SaIv. Cem Esp. - lv'e>Io li, 5ala 100-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

PSB

Pedro Valadares

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Gilvan Freire
PL

Pedro Canedo

Eliseu Moura

secretária: Cily Montenegro
LocaI: servo Com. Especiais, Anexo li, saIa 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»
TItulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha-(PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
José Múcio Monteiro
ManoeJ- Castro
PMDB

Paulo Lustosa
2 vagas

PPB

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Jairo Azi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Adauto Pereira
Balinha Rosado
Cláudio Cajado
Luiz Braga

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PSDB
Domingos Leonelli
José Aníbal

PMOB

Oscar Goldoni
Paulo Lustosa
Simara Ellery

Antônio Balhrnann
Roberto Brant

Pinheiro Landim
2 vagas

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PPB

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno
Félix Mendonça
Júlio César

Sandro Mabel
2 vagas

Titulares

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

Carlos Santana
Jair Meneguelli
PDT

Miro Teixeira

Fernando Zuppo
Bloco (PUPSDIPSC)

PSDB

João Leão

Elton Rohnelt

Ceci Cunha

1 vaga

Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

PDT

1 vaga

Gonzaga Patriota
Secretária: Maria do'Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp: -Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

. José Maurício

Miro Teixeira
PSSB
Gervasio OIiveifa

Pedro Valadares
PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,
DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O
PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)
Poroposl9;o: PL. 0846J95
Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMOB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSOB)Relator: José carlos Aleluia (PFL)
>

-r Titulares

Suplentes

Socorro Gomes

Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NSl 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A
UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL 1.151195

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Bloco PFUPTB
Chico da Princesa
José-Carlos' Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira •
l:aeI Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Eliseu Moura
João lesen (PPB)
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes (PMOB)
Rubem Medina
1 vaga

Bloco PMDBlPSDlPSL
Alberto Silva
Genesio Bemardino
~o Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
zaire Rezende
4 vagas

Femando Gonçalves
Magno Bacelar
Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Bloco (PMDBlPSDIPSl)
Lindberg Farias (PCdoB)
Maria EMra
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Lídia auinan
1 vaga

Bloco (PPBIPL)
A1zira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

PSDB
Bloco PPB,lPL

r

Autora: Marta Supllcy

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
JairBolsonaro
José Egydio

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia
1 vaga

PT
Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PSDB
Leonidas Cristino
Mario Negromonte
YedaCrusius
2 vagas

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

José Genoíno
Marta Suplicy
PDT

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
2 vagas

Sérgio Cameiro

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Vicente André Gomes
PSB

Fernando Lyra

Raquel capiberibe

PT

Carlos Santana
João Coser
TeIma de Souza

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 1.673,
DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNIC[PIOS E OUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA N
Proposlçio: PL 1.673195

Autor: Poder executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2ll Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

Titulares

PFL
Adauto Pereira
Antônio dos Santos
Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque
2 vagas

Blo'co (PMDB, PSD, PSL)

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino
3 vagas

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
1 vaga

Ceci Cunha
Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda
1 vaga

Haroldo Uma
Humberto Costa
Jaques Wagner
Marcelo Deda
Wolney Queiroz
PPB

Enivaldo Ribeiro
José Unhares

Philemon Rodrigues

Arlindo Vargas
PSB

Nilson Gibson
Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
N!! 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: Edinho AraÚJO

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz
Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Uma
Sarney Filho
Valdomiro Meger
Vilmar Rocha
1 v!lga
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Robson Tuma
Zaire Rezende
2 vagas
PSDB

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Alcides Modesto
Coriolano 8aIes
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

PTB

COMISSÃO ESPECIAL

Suplentes

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

José Teles
Wagner do Nascimento
1 vaga

5 vagas

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas
Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão
Bloco (PTIPDTJPedoB)

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Haroldo Lima
João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy
1 vaga

PPB

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

José Janerle
4 vagas

Sandra Starling
Severiano Alves

Jair Meneguelli
João Paulo
PPB

PTB
Leopoldo Bessone

Israel Pinheiro

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
RomeI Anízio

PSB

PTB

Femando Lyra

Pedro Valadares

Leopoldo Bessone

VlC60te Cascione
PSB

PL

Valdemar Costa Neto

Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS H
Proposição: PL 3.633197

Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Tltulares

Suplentes

PFL
Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar
Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
1 vaga
Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Freire Júnior
Saraiva. Felipe
4 vagas

PSOB

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Adroaldo Streck
Marconi Perillo
Narcio Rodrigues
Paulo Feijó
Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, POT, PCcIoB)
Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes

Alexandre Cardoso

Álvaro Ribeiro
PL

Pedro Canedo

Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-6874f.318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: PL-3.710193

Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar
Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano
1 vaga

Bloco (PMD8IFSDlPSL)

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Rubens Cosac
Bloco (PPBlPL)

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno
Cunha Lima
José Rezende
Pedro Canedo
PSOB

Antônio Feijão

Ademir Lucas

Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
PedroHenry

Celso Russomanno
João Leão
Paulo Feijó
Simão Sessim

PDT
Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco

PT
Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Carlos Santana
Nilmário Miranda
Pedro Wilson
PDT

Fernando Zuppo

Renan Kurtz

Francisco Rodrtgues (PPB)
PCdoB

Aldo Arantes

Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

PSB
Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PCdoB

Sérgio Miranda

Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,
CONCORDATA PREVENTIVAEA
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL nll 4.376J93

Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! VICe-Presidente:
3'2 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

TItulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
1 vaga

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha
Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa
PMDB

Oilso Sperafico

Fernando Diniz
Gilvan Freire
Oscar Goldoni

Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE
DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR 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 4.425194

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Raimundo Santos (PFL)

Ibrahim Abi-Ackel

Jarbas Urna
Valdomiro Meger (PFL)

PSDB

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Luis Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFl, PTB)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Elton Rohnelt
José Rocha
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi
Rogérto Silva
1 vaga
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Darcisio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Gennano Rigotto
José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)
Paulo Lustosa
1 vaga

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luis Albuquerque (PFL)

Eurtco Miranda
Jofran Frejat
Luiz Buaiz
Moacyr Andrade
Nilton Baiano
1 vaga

PSDB

PT

Milton Mendes
Sandra Starling

Autor: Iram saraiva

Bloco (PPB, PL)

PPB

Oanilo de castro
Jovair Arantes

Fernando Lopes

Eurípectes Miranda

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Cartos Pannunzio
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Elias Murad
Jovair Arantes
; vaga

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó
Tuga Angerami
PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandra Starling
Sérgio Arouca (PPS)

1 vaga

1 vaga
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

PDT

Vicente André Gomes (PSB)

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha
Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

•

PPB

Femando Ribas Carli (PPB)
PSB

Ricardo Heráclio

Gonzaga Patriota
PCdoB

Agnelo Queiroz

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana
1 vaga
PTB

Jandira Feghali
Rodrigues Palma

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
PROVIDêNCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 5430190

Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
S2 Vice-Presidente: EraldO Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

Suplentes
PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Antônio Geraldo
Antônio Ueno
Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes
Zila Bezerra
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim
3 vagas

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Fernando Torres
Feu Rosa
AávioAms
Leônidas Cristino
Marconi Perillo

José Borba
PSB

Ricardo Heráclio

Pedro Valadares

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-70f)617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
S2 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
VilmarRocha
1 vaga

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa'Serrano
Maurício Requião
Tetê Bezerra
2 vagas
PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Prisco Viana
Romal Anízio

Ricardo Izar
1 vaga
PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

Aécio Neves
Cipriano Cprreia
2 vagas

PPB

Delfim Netto
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
José Janeri'e
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos
PSOB

PT
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starting

José Genoino
Padre Roque
Waldomiro Fioravante

Firmo de Castro
Luiz Cartos Hauly
Marconi Perillo
Yeda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres
2 vagas

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Enio Bacci
Eurípedes Miranda
Bloco (PUPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto

PT

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos santos

Marquinho Chedid
POT

Bloco (PSBlPMN)

Fernando Lyra

Pedro Valadares

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

PCdoB

Bloco (PUPSOIPSC)

Aldo Arantes

Haroldo lima

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7067/6874

1 vaga

Eujácio Simões
Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mareoni Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Benito Garna
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
saulo Queiroz
VilmarRocha

Augusto Viveiros
Cartos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra
Lima Netto
Osório Adriano
Roberto Pessoa
PMOS
Antônio do Vall~
Marcos Lima
Paulo Ritzel
3 vagas

1 vaga

PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

João Coser
Maria Conceição Tavares
Nedson Micheleti

Ségio Miranda

Milton Temer (PT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL
DÉSilNADA ÃO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,
NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
2 Q Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Suplentes
PFL

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerra

Cartos Magno
Costa Ferreira
Euler Ribeiro
Vanessa Felippe
2 vagas
Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
ReginaLino

Pedro Novais
Simara Ellery
4 vagas

RitaC8mata
Tetê Bezerra
PSOB
Ceci Cunha
Dalila FlQueiredo
Fátima PelaesMarcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Yeda Crusius
4 vagas

Bloco (PTIPOTJPCdoB)
Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio carneiro
Teima de Souza

Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto
Zaire Rezende
1 vaga

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Esther Grossi
Humberto Costa
Marcia CibiHs Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes
PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetli

PSOB

Arnon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

AdeIsonRibeiro
A1ziraEwerton
Renato Johnsson
Roberto Rocha

2 vagas
Bloco (PT, POT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gornyde

5 vagas

PTB

Etevalda Grassi de Menezes

José Coimbra

PPB

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima
João Pizzolatti
VadãoGomes
Wigberto Tartuce
PTB

PSB
Raquel capiberibe

Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067fl066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O
ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
CONGRESSO NACIONAL
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
22 VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares

PSB
Nilson Gibson

Gonzaga Patriota
PL
Pedro Canedo

Luiz Buaiz

secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE UVRE
COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Suplentes

TItulares
PFL

Suplentes

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe
1 vaga
Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Antônio do Valle
Hélio Rosas

Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

PFL
Abelardo Lupion
A1dir cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz MoreiFc".
1 vaga

Chico Vigilante
Fernando Ferro
Fernando ZUppo
José Pimentel
Luiz Eduardo Greenhalgh

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Werner Wanderer

José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho
1 vaga

Bloco PMOB, PSD, PSL
José Chaves
Neuto de Conto
1 vaga

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga
PSOB
José Aníbal

Arnon Bezerra

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

FeuRosa
José Thomaz Nonô
Bloco PT, POT, PCdoB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Geraldo Pastana

Haroldo lima

PTB
Israel Pinheiro

Maria da Conceição Tavares
PPB
Fernando Ribas carli_
José Teles
Ushitaro Kamia

Delfim Netto
2 vagas
PTB
Arlindo Vargas

Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: servo de Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA
Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Titulares

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N914-A,
DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE O
PERíODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

PFL

Leur Lomanto
Lima Netto
Bloco (PMDB, PSO, PSL)

Hélio Rosas
Odacir Klein

Djalma de Almeida casar
1 vaga
PSOB

Alberto Goldrnan
Roberto Santos

Antonio carlos Pannunzio
Elias Murad

Autor: Adylson Motta

Presidente: Cartos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 VICe-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (pn
Relator: José Thomaz Nonõ (PSDB)
Titulares

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Ivan Valente
Sandra Starling

Suplentes

Roberto Campos
1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra
PTB

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira
Ayres da Cunha
carlos Magno

Israel Pinheiro
Nelson Trad

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima

Telefones:318~7221.318-6716

COMISSÃO EXTERNA
Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz
Nair Xavier Lobo

PSOB

carlos Alberto
José Thomaz Nooo
Salvador iimbaldi

José Borba

Secretário: Flávio Freitas Faria (Dir. Ass. Leg.)
Local: Assessoria Legislativa

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

Max Rosenmann
2 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano A1bes

Inácio Arruda
1 vaga
PPB

PFL

Euripedes Miranda
João Coser
José Augusto (PPS)

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)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: lima Netto (PFL)
Titulares

José Teles
Silvemani Santos (PFL)
1 vaga

Suplentes
PFL

José Carlos Aleluia
Lima Netto

PPB

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Suplentes

João Mellão Neto
samey Filho

COMIS,SÃO ESPECIAL

Proposlçio:PEC 14195

Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista
Bloco (PMOB, PSD,PSL)

Edinho 8ez

Hermes Parcianello

João Henrique

Mário Martins

PSDB
Koyu lha
Marcus Vicente

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
serviço de Comissões Especiais - Anexo 1;.$a1a 169-B
Telefones: 318-706117062
-

Féu Rosa
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Carlos Santana
Teima de Souza

Nedson Micheleti
Paulo Delgado

PPB
Lamartine Posella
Nilton Baiano

José Janene
1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318·7061

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)

Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS ~RASILEIRAS
POR GRUPOS ASIATICOS

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro
Pinheiro Landim
Regina Uno

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Suplentes
PFL

Bloco PMDB, PSD, PSL

PSDB
Antônio Feijão
Salomão Cruz

A1zira Ewerton
Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB
Gilney Viana
Socorro Gomes

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMDB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares

Confúcio Moura
José Priante

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS
TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

COMISSÃO EXTERNA

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

PPB
João Tota
Valdenor Guedes

Carlos Airton
Luís Barbosa

PTB
José Coimbra

1 vaga

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: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Femando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB)
Simara ElIery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Luiz Femando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)
Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PedoB)

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 DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
\
"SALA DE INFORMAÇÕES"
Proposição:

Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares
Antônio Brasil (PMDB)
Jair 8olsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Suplentes
Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)
Socorro Gomes (PedoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
. Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·B .
·Telefones: 318-706617067

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998
PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997

.~'h

~~t
r.::!,J.p..v..D:".... ,-r"lF,.l.::>OO

ISBN: 85·7365-041·9
ISBN: 85-7365-051-6

R$ 3,30

R$ 11,00

RELATÓRIO DA \I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

85-7365-040-0

SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

ISBN: 85·7365-042·7

R$5,50

R$ 6,60

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO'

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

ISBN: 83-7365-038-9

R$2,20

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefones: (061) 318·6865/6866.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998
ASSESSORIA LEGISLATIVA; ASSESSORIA
DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA

LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL

ISBN: 85-7365-03H

R$1,98,

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

ISBN: 85-7365-028-1

HOMENAGEM À SRa RUHíVYIH RABBANI,
PRIMEIRA-DAMA DA CO~UNIDADE BAHÁ'í

ISBN:

85-7365,.on-~.

R$ 9,90

R$ 2,47

1996 : 'UM ANO DE LUTA PELA VIDA:
RELATÓRIO ANUAL

TRIBUNAL INTERNACIONAL... MASSACRES
DE ELDORADO PO'~ARAJÁS E
CORUMBIARA.
~/

Tribunal .
Internacional

85-7365-020-6

R$1,98

ISBN: 85-7365-019-2

R$ 2.97

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Princípale Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271:
Informações: Coordenação de Publicações. Telefones: (061) 318-6865/6866.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAçõEt

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998
CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO. BRASIL: 1988

REPERTÓRIO BIBLIOGRÁFICO:
DEPUTADOS BRASILEIROS: 50a
LEGISLATURA, 1995-1999

85-7365-034-6

R$4.95

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
..
BIOGRÁFICO

ISBN: 85-W·,3-o24-9(v.1)
85-7365-o25-7(v.2)

R$11,88

PERFIL PARLAMENTAR ULYSSES
GUIMARÃES

DíVIDA EXTERNA: A EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA

"'~M"IS PAltL.v.eF.NTAl{BS .....

ULYSSES GUIMARÃI!;S

ISBN: 85-7365-012-5

R$9,90

ISBN: 85-7365-036-2

R$1,21

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefones: (061) 318-6865/6866.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

I

EDiÇÃO DE HOJE: 312 PÁGINAS

I

