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PAULO MOURÃO - Transcurso do Dia do bate, pela Casa, da questão das teIecomlIlicações.
Jomalista - 7 de abril. 08932 Conveniência de discussão ele um c6cligo de tele-

ARTHUR VIRGfLlO _ Transferência da Es- comunicações para o Pafs. 08944

cola de Enfennagem de Manaus para a Funda- PEDRO VALADARES (Pela ordem) - Re-
ção Universidade do Amazonas............................ 08933 gistro da ausência do Líder do PSB, Deputado

Sérgio Guerra, em virtude de falecimento de seu
FAUSTO MARTELLO - Préjulgamento, irmão, ocorrido em Recife, Estado de Pemambu-

pela imprensa, do Prefeito celso Pitta, de São co. ..........................•............................................... 08948
Paulo, acusado de prática de irregularidades na PAULO ROCHA (Pela ordem) _ Denúncia
Secretaria de Finanças da Prefeitura do Municf- de ameaça de morte contra o trabalhador rural
pio.............•••..............•..........••..~............................ 08934 Antônio Francisco de Oliveira, do Assentamento

JOSÉ EGYDIO - Obstrução da tramitação Cupiuba, no Municfpio de Castanhal, Estado do
de projeto de lei, de autoria do orador, para cria- Pará Erracicação dos conflitos no meio rural por
ção de incentivos fiscais para a região centro- meio da reforma agrária. ..••.••.......•........................ 08948
norte do Estado do Rio da Janeiro. 08935 FERNANDO GABEIRA -' Reclamação con-

SALATIEL CARVALHO - Omissão do Go- tra a não-inserção na pauta, pela Presidência, de
vemo pernambucano no combate ao dengue. ..... 08936 requerimento para constituição de comissões ex-

PEDRO VALADARES - Repúdio dos atos temas destinadas à apuração da violência prati-
de violência praticados pela Polfeia Militar de Dia- cada pela potrcia rnilitar nos Estados de São Pau-
dama, Estado de São Paulo, e da Cidade ele lo e Rio de Janeiro................................................. 08949

Deus, zona leste do Estado do Rio de Janeiro. PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
Avanços da potrtica de direitos humanos no Pafs à reclamação do Deputado Fernando Gabeira..... 08950
com a aprovação, pelo senado Federal, do proje- WAGNER ROSSI (Pela ordem) - Declara-
to de lei estabelecedor de punição rigorosa aos ção, pelo PMDB, de obstrução da Ordem do Dia. 08950
praticantes de crime de tortura. Necessidade da ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Declara-
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brasileiras. Perspectiva da obtenção de resulta- AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Declaração,
dos favoráveis com a possibilidade da aprova- pai PSDB de obst ~ da Orei do D' 08950o , ruçao . em la ..
ção, pelo Congresso Nacional, de propositura s0-
bre transferência à Justiça Comum dos crimes PAULO HESLANDER (Pela ordem) - DecIa-

etid I pot... Mit 08937 ração, pelo PTB, de obstrução da Ordem do Dia..... 08950
com os pe os ICI8IS m ares. JOSÉ MACHADO (Pela ordem) _ Fatores

ROBSON ROMERO - Priorização da saú- condicionantes para negociação, pela bancada
de pública pelo Governo Federal. 08937 oposicionista, da pretendida reforma administrati--

AGNELO QUEIROZ - Extorsão e violência va governamental. Solidariedade ao Deputado
praticada por policiais militares contra moradores Fernando Gabeira pela reclamação contra a não-
da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Estado do inserção na pauta, pela Presidência, de requeri-
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mentos de constituição de comissão extema des- HAROLDO SABÓiA - Solicitação ao Supe-
tinada à apuração de atos de violência praticada rior Tribunal de Justiça - STJ - de anulação das
pela polfcia militar dos Estados de São Paulo e punições aplicadas aos sindicalistas Paulo Rios e
Rio de Janeiro........................................................ 08950 Moysés Szmer Pereira, respectivamente, pelo

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Como Uder) - De- Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão e
claração, pelo PFL, de obstrução da Ordem do Dia. 08951 pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Ja-

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - neiro .
Artigo "Reajuste não depende de reforma", publi- VIII- Encerramento
cado no Jornal da COBAP - Confederação Bra- 2 - ATOS DO PRESIDENTE
sileira de Aposentados e Pensionistas. 08953 a) Alteração-Exoneração: Angélica Maria

JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so- Ellery Lustosa da Costa .
bre interpretação regimental acerca de obstrução b) Dispensa: Valéria Ribeiro da Silva
de votação e obstrução de sessão........................ 08953 Franklin Almeida ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta c) Nomeação: Carlos Alberto Rocha Bru-
à questão de ordem suscitada pelo Deputado no, conceição de Maria Soares Madeira, Fábio
José Genoíno. 08954 Palmier Mullulo da Veiga, Manoel Cerqueira

MARCONI PERILLO (Pela ordem) - Con- Bouças, Marivalda Feitosa Bispo, Nilse Maria
testação ao pronunciamento do Deputado Jair Cavalcante Patusco, Paulo Maurício Barros,
Bolsonaro. Carta "Respeito à Vida", publicada Regina Farias Ximenes, Roberto Carsalate
pela Cúria Metropolitana de Goiânia, Estado de Queiroga ..
Goiás, sobre desrespeito aos direitos da pessoa d) Designação por Acesso: Aldênia Teles
humana 08954 Miltont, Fátima de Maria Nahuz Ayres, Paulo Ro-

CHICO VIGILANTE - Questão de ordem berto Affonso .
sobre suspensão da sessão em razão de inexis- e) Designação: Paulo Sérgio Silva dos
tência de quorum regimental para apreciação da Santos .
Ordem do Dia. 08956 3 _ PORTARIA N!! 24197, da Primeira Se-

VI- Ordem do Dia cretaria, referente a credenciamento de entidade
PRESIDENTE (Michel Temer) - Transfe- de classe :.

rência da Ordem do Dia para a próxima sessão 4 _ DIVERSOS

ordinária da Casa. Realização do período das a) IPC _ Ata da 35! Assembléia Geral Ordi-
Comunicações Parlamentares. 08958

nária, em 3-4-97; Portaria n2 77/97 .
Apresentação de proposições: COMISSÕES
SÉRGIO MIRANDA; JOVAIR ARANTES E

OUTROS; ARMANDO ABíLlO; L1NDBERG FA- 5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
RIAS; LUCIANO ZICA; ARTHUR VIRGíLIO; a) Comissão de Agricultura e Política Rural
EDUARDO JORGE; ABELARDO LUPION; WIG- - avocou o PL n2 2.041/96 .
BERTO TARTUCE; SÉRGIO CARNEIRO; ÊNIO b) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
BACCI; LIMA NETTO; GONZAGA PATRIOTA E municação e Informática, n2 3, em 8-4-97 .
OUTROS; JOÃO FAUSTINO; SRS. LíDERES. .... 08958 c) Comissão de Defesa do Consumidor,

REMI TRINTA (Pela ordem) - Crescimento Meio Ambiente e Minorias, n2 2, em 8-4-97 .
da violência no campo em razão do aumento do d) Comissão de Relações Exteriores e de
número de invasões de fazendas por famílias de Defesa Nacional, n2 3, em 8-4-97 ..
agricultores apoiados pelo Movimento dos Traba- 6 _ REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
Ihadores Rurais Sem Terra - MST........................ 08973 C

a) Comissão de Ciência e Tecnologia, o-
VII- Comunicações Partamentares municação e Informática, n2 2, em 8-4-97 .
ARLINDO CHINAGLlA - Conveniência de b) Comissão de Defesa do Consumidor,

rejeição da proposta governamental de reforma b' M" 2 2 8-4-9708973 Meio Am lente e Inonas, n em ..
administrativa......................................................... c) Comissão de Trabalho, de Administra-

CHICO VIGILANTE - Questão de ordem ção e Serviço Público, n!! 3, em 8-4-97 .
sobre encerramento do registro de presença pelo
sistema eletrônico.................................................. 08974 7 - MESA

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fecha- 8 - LíDERES E VICE-LíDERES
mento do painel eletrônico. 08974 9 - COMISSÕES
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I

Ata da.37! Sessão, em 8 de abril de 1997.
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente;

Nelson Trad, 22-Secretário; Luciano Castro, 4º Suplente de Secretário

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO- Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sebastião
RES: Madeira - PSDB.

Michel Temer
Heráclito Fortes
severino Cavalcante
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Wagner Salustiano
Luciano Castro

Roraima

Francisco Rodrigues - PFL; Luís Barbosa 
PPB.

Amapá

Eraldo Trindade - PPB; Fátima Pelaes 
PSDB; Gervásio Oliveira - PSB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco 
PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Gerson Peres - PPB; Olávio Ro
cha - PSDB; Paulo Rocha - Bloco - PT; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Cláudio Chaves - PFL;
Euler Ribeiro - PFL; João Thomé Mestrinho - Bloco
- PMDB; Pauderney Avelino.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes
Miranda - Bloco - PDT; Moisés Bennesby - PSDB;
Silvernani Santos - PPB.

Acre

João Maia - PFL; Osmir Uma - PFL; Ronivon
Santiago - PFL; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araujo - PFL; Magno Bacelar
- PFL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta -

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Edson Queiroz
- PPB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga Mata - Bloco
- PMDB; Inácio Arruda - Bloco - PCdoB; José U-
nhares - PPB; José Pimentel - Bloco - PT; L8Ôni
das Cristino - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Rober
to Pessoa - PFL.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Bloco
- PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; José Luiz Clerot 
Bloco - PMDB; Ricardo Rique - Bloco - PMDB; Ro
berto Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antonio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - Blo
co - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa
- Bloco - PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço
- PSB; José Jorge - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Mendonça Filho - PFL; Roberto Fontes - PFL; SiMo
Pessoa - Bloco - PMDB; Vicente André Gomes 
PSB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Ura 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; Moacyr Andrade - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carfos Magno - PFL;
Cleonâncio Fonseca - PPB; José Teles - PPB; Mar
celo Dada - Bloco - PT; Pedro Valadares - PSB;
Wilson Cunha - PFL.

Bahia



Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Basilio Villani - PSDB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida Cesar - Bloco - PMDB; Hermes
Parcianello - Bloco - PMDB; João Iensen - PPB;
José Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Piz
zatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Max Rose
mann - Bloco - PMDB; Nelson Meurer - PPB; Pa
dre Roque - Bloco - PT; Paulo Bernando - Bloco 
PT; Paulo Cordeiro - PTB; Ricardo Barros - PPB;
Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; João Pizzolatti - PPB; Paulo Gouvêa

Mato Grosso

Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodirgues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL.

Distrito Federal

Jofran Frejat - PPB; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; João natal 
Bloco - PMDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - Bloco - PMDB; Marilu Guimarã
es - PFL; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo
Queiroz - PFL.

São Paulo
,;

Alberto Goldman - aloco - PMDB; Aldo Rebelo
- Bloco - pCdáB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT;
Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinário - Bloco
- PMDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima 
PPB; Dalila Figueredo - PSDB; Delfim Netto - PPB;
Faustino Martello - PPB; Fernando Zuppo - Bloco 
PDT; Hélio Bicudo - Bloco - PT; Helio Rosas - Blo
co - PMDB; Ivan Valente - Bloco - PT; Jair Mene
guelli - Bloco - PT; Jose Aníbal - PSDB; Jose
Coimbra - PTB; Jose Genoíno - Bloco - PT; Lucia
no Zica - Bloco - PT; Luiz Gushiken - Bloco - PT;
Luiz Máximo - PSDB; Marcelo Barbieri - Bloco 
PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Ricardo Izar 
PPB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angerami - PSDB;
Ushitaro Kamia - PPB; Wagner Rossi - Blbco 
PMDB.

Minas qerais

Ademir Lucas - PSDB; Armando Costa - Bloco
- PMDB; Carlos Melles - PFL; Elias Murad - PSDB;
Eliseu Resende - PFL; Francisco Horta - PFL; Her
culano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha
- PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins 
PFL; João Fassarella - Bloco - PT; José Rezende 
PPB; José santana de Vasconcelos - PFL; Lael Va
rela - PFL; - Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Blo
co - PMDB; Narcio Rorigues - PSDB; Neif Jabur 
PPB; Nilmário Miranda - Bloco - PT; Octávio Elí
sio - PSDB; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Perei
ra - PSDB; Paulo Heslander - PTB; Philemon Ro
drigues - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Aní
zio - PPB; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio
Miranda - Bloco - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco
-PMDB.

Espírito santo

Adelson salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco - PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão 
Bloco - PDT; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre santos - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Santana - Bloco - PT; Fernando Lo
pes - Bloco - PDT; Flávio Palmier da Veiga 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jorge Wilson PPB;
José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - PL;
Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Milton
Temer - Bloco - PT; Moreira Franco - Bloco 
PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar
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Alcides Modesto - Bloco - PT; Aroldo Cedraz - Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Ronaldo Santos
PFL; Benito Gama - PFL; Colbert Martins - Bloco - - PSDB.
PMDB; Coriolano Sales - Bloco - PDT; Felix Men
donça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB;
Haroldo Lima - Bloco - PCdoB; Jairo Azi - PFL; Jai
ro Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB;
Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL;
José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lo
manto - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT; Luiz Braga
- PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL;
Mário Negromonte - PSDB; Pedro lrujó - Bloco 
PMDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
Bloco - PDT; Severiano Alves - Bloco - PDT; Sima
ra Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - PFL;
Walter Pinheiro - Bloco - PT.
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11- LEITURA DA ATA

O SR. CORIOLANO SALES, servindo corno 2S'
Secretário, procede à lista da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações,

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas

sa-se à leitura do expediente.
O SR. JOEL VARELLA, servindo como 111 Se

cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

1-ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis

ta de presença registra o camparecirnento de 265
Senhores Deputados.

- PFL; 8erafim Venzon - Bloco - PDT; Valdir Colat- Está aberta a sessão.
to - Bloco - PMDB; Vânio dos Santos - Bloco - PT. Sob a proteção de Deus e em nome do povo

Rio Grande do Sul brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
. O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

Adroaldo Streck - PSDB; Car10s Cardinal - sessão anterior.
Bloco - PDT; Darcisio Perondi - Bloco - PMDB; EIi
seu Padilha - Bloco - PMDB; Fetter Júnior - PPB;
Germano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi 
Bloco - PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo
Biolchi - PTB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

Mensagem n' 39 4

. Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos termos do artigo 61 da Constituição FederaL submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

Justiça, o texto do projeto de lei que "Altera dispositivos do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal".

Brasília. 7 de abril de 1997.
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3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

Brastlia. '3 de A.g,.u l- de 1997.

4. Custos:

Quarta-feira 9 08865

Excelemíssimo Senhor Presidente da Repúblic:J..

5.Razões que justificam a urgência:
Submeto â consider:J.ç:io de Vossa Exceienci::l t) anexo Projeto de Lei que altera dis·

positivos do Decreto-lei n) 3.689. de 3 de outubro de 1941 - C6digo de Processo Penal.

2. A proposta objetiva dar rnníor celeridade à instruç50 processual no caso de demandas
de cnrátcr coletivo. ou seja. naquelas em que há pluralidade de réus.

3. Por isso. propõe-se introduzir no Código de Processo Penal (CPP) o ano 91.. para
possibilitar que. no caso de haver mais de cinco réus. o juiz possa. se achar conveniente. realizar os
atos de instrução de forma itinerante. sem observância do custoso recUrso à carta precatória prevista
no an.229. Além de eliminar expedientes procrastinatórios. a mudança pennitirá ao julgador melhor
visão do conjunto probatório.

4. Nos aMS. 398. 421 e 539 do CPP. procura-se limimr o número de testemunhas a serem
ouvidas em juízo. quando houver pluralidade de tius. Conqunnto se venha. reconhecendo que cada
réu tem direito de arrolar o máximo de cinco ou oito testemunhas. confenne o rito. tal faculdade
vem sendo usada abusivamente. impedindo o encerramento da insrruçào. É claro que a limitação, de
todo desejável. não pode. de modo algum. ensejar cerceamento de defesa. Daí que, havendo teses
conflitantes. admite·se o alargamemo desse numero. E. sc.ainda assim. reconhecer o juiz. de oficio
ou a requerimento da pane. que deve ouvir mais testemunhas. estará inteímmente livre para fazê-lo.
na forma do an. 229 do CPP.

S. Outra inovação refere·se aos depoimentos abonatórios de conduta dos réus. que pas·
saro a ser feitos por declarações escritaS. dispensando-se. conseqüentemente. os testemunhos.

6. Também moàific=t-se :l regra para permItir que ~e abandone a perseguição às unidade
do processo e da julgamento. I) que munas vezes viabiliza :J. instrução. tornando-a mais ágil. valen~

do·se o juiz da t'aculdnde que lhe mnbui o D.l1. 80 do CPP. Sesse sentido. aliás. sugere-se a alte·
ração desse dispositivo. para estabelecer. com clareza. a cisão em C:lSO de plumlídade de 3ocusados.

7. Com 3 3odoção da presente proposta. Senhor Presldeme. 3ocreditolestaI'~se-á contribuin~

do para víabiliz3I o julg3omentO de demandas que. a exemplo do processo envolvendo a mone de tr:l.~

balhadores sem·terra em Eldorado de CJIajâs. no Pará. têm àemasiado número de réus. Nessa de
manda. em vinuàe da exiStenClil de cento e cinquenUl denunciados. haverá a possibilidade de. na fase
insttutôria. serem ouvidas mil e duzenUlS testemunhas. já que. para cada réu. são pennitidas oito. ~o
julgamento. em Plenário. consider:mdo-se a possibilidade de mais cinco testemunhas por denunciado.
3ocrescem-sc setecentos e cinquenta testemunhas. ou seja. só de defesa teremos um total de mil nove·
cemos e cinqüenta testemunhas. dumme todo o processo. sem contar as de acusação.

8. Não se pode riem" alheio a morosidade de processos com pltirimos denuncIados. se
pennanecerem :J.5 disposições vigentes do Código de Processo Penal. pelo que as presentes altero·
ções são submetIàas ao desconino de Vossa Excelência.

.'<.'1EXO A EXPOSICÃO DE ~IOTl\'OS DO \U:-IISTERIO DA Jl:STIÇA

~o 173 DE 3 I 4 I o'":'

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

! . É necessário imprimir-se celeridade :l instnIção processual. na caso de demandas emIque há pluralidade de teus.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

• pennitir que Ojuiz possa. no caso de haver mais de cinco reus. realizar os atos de
insnuçào de fonna ítinernnte:

- limitar o número de testemunhas a serem ouvidas em juízo. quando houver
pluralidade de réus: .

• di5pensar as testemunhas. no mom"ento em que os depoimentos abonatórios de
condura dos réus passam a ser feitos por declarações escritas:

• permitir que se abandone a perseguição da unidade do processo e do julgamento
esrabelecendo-se. com clareza. a cisão em caso de plumlidade de acusados.

6. Impacto sobre o meio ambiente:

7. Síntese do parecer do Órgiío.\urídico

PROJETO DE LEI ...lq5~ )9:r

Altera disposiúvos do Decreto·lei n° 3.689.
de 3 de outubro de 1941 - CódÍ20 de
Processo Penal. -

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I' Os ans. 80. 398. 421 e 539 do Decreto·lei n' 3.689. de 3 outubro de 1941.
passam a vigorar com as seguintes alterações:

~Art. 80. O juiz decidirá sobre a separação dos processos quando as lnfrnções
tiverem sido praticadas em circllllSlâncias de tempo ou de iugar diferentes ou, quando pelo
excessivo IIÚD1ero de acusados. ou por outro motivo relevante, for conveniente à
instrução."

~Art. 398 .

§ I' Quando bouver 3(três) ou mais réos. o juiz deferirá a oiúva de. no máximo. :4
(vinte e quatro', testennmhas de defesa. salvo se houver teses conflitantes. caso em que esse
número poderá ser de até 32 (trinta e dois).

§ 2' Na hipótese prevista no parágrafo anterior. se o juiz reconhecer. de oficio ou a
requerimento da pane. a necessidade de ouvir maior número de testemunhas, procederá no
forma do ar!. 209.

§ 3' Não se compreendem no número de testemunhas referidos neste artigo as que
não prestarem comptomisso e as referidas.

§ 4' O juiz indeferirá a oitiva de testemunhas meramente abonatórias, podendo tal
prova ser produ2ida por declarações escritas e assinadas. que poderão ser juntadas, a
pedido da defesa, antes de encerrada a instrução."

"Art. 21 .

§ I' Ao oferecer a contrariedade. o defensor apresentará o rol da testemunhas que
devam depor no plenário, até o mâxímo de 5 (cinco), juntar documentOS e requerer
diligências.

. § 2" Quando houver 3 (três) ou mais reus. o juiz defem " d ..
(quInZe) testemunhas de defesa. salvo se houver teses co .a oItIva e. no m:oomo. 15
número poderá. ser de até 20 (vinte I, ressalvado o disposto no~~~s~~~8.em que este

§ 3" O juiz indeferirá a oitiva em pleruiria de testernunh3s me '"' bo' .
conduta do réu:· eme a natonas da

..Art. 539 .

§ l' A defesa poderá arrolar ate 5 (CÚleO I testemunhas b . . .
no § 2" do ano 421 e o preceituado no § 30 do mesmo artigo... · o sentado o limite preVISto

. 01.:-:" 2' Fica Úleluído no Decreto-lei n' 3.689. de 1941 após o an 91 an 91a segumte re...-,....o: . , o . a, com

~Art. 91.. Quando houver mais de 5 (e" )' •.
julgar as ações poderá realizar a instru 50 meq reus:? JUIZ competente para processar e
cana precatória, e presidir diretamente açpro:ç:~~p~:~~te. dISpensada a remessa de

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia.
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45 8 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário~

Brasiliu. de abril de 1997.

2. A propositura. oriunda do Consellio Nacional de Política Criminal e Penitenciária ~
CNPCP. órgão técnico deste Ministcrio. tem por objetivo tornar obrigatória. nos processos
criminais. a destinação de salas às testemunhas.

3. De acordo com o CNPCP. a ausência de salas para o recolhimento. em separado. das
testemunhas de defesa ç de acusação tem sido motivo de pressões de toda ordem sobre elas. e. não
raramente. têm ocorrido incidentes entre :lS testemunhas e os familiares da vitima e do acusado.

4. Assinale~se. por oportUno. que o procedimento om propostO já é adotado no Tribunal
do Jdri. por torça do ano 454 do Código de Processo Penai.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

..::a relativa a projeta de lei que"Altera dispositivos do Decreto-lei nll 3.689. de 3 de outubro

- Código de Processo Penal".

Atenciosamente,

C~SD~~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

Estas. Senhor Presidente. as razões pelas quais submeto o anexo Projeto de lei ao
desconino de Vossa Excell!ncia.

Respeitosamente•

;;.; ~:J. 4-
/ NelSon{; bim

ANEXO À EXPOSIÇ'-\O DE :\IOTIVOS DO :\II;'o;ISTÉRIO DA .JUSTICA
:"I°157DE2 I 4 I H .

1. Síntese do problema ou da situação que reclama. providências:

Corrigir impropriedades no tratamento dispensado às testemunhas. em mateiria criminal.

<ce1!ncia o Senhor
JUBlRATANAGUIAR
Secretário da Câmara dos Deputados

.J&IlL

I
.' I'.;(MEIRA SECRETARIA/IEm.ºi-,-e.~..1 19"1.1..

De ordem. 00 senhor Secrei tório-Geral do Mesa para as de
1vidas pro i ncias.

.. .

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

Projeto de Lefque dá nova redação ao an. 210 do Decreto~Iei nel 3.689. de 3 de outubro I
de 1941 -Código de Processo Penal. a fim de tom3l' obriEatória a destinacão de salas às
testemunhas de defesa e de acusação. - , I

3. Alternativas ~1Ô.5tentesà medidas ou atos propostos:

4. CUltos:

5. Razões que justifiquem a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deh'bernção de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Justiça, o texto do projeto de lei que "Dà nova redação ao art. 210 do Decreto-lei n' 3.689, de 3 de

outubro de 1941 - Código de Processo Penal".

7. Siolese do Parecer do Órgãn Jurídico:

I Pela constitucionalidade.

EMN" 157

Brasília, de abril de 1997

Dá nova redação ao ano :no do Decreto~lei
n' 3.689. de 3 de outubro de 1941 • Códiao
de Processo Penal. •

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Brasília. Z de A 6 aA '- de 1997.

Excelenússimo Senhor Presidente da Repúblícn.

Submeto â consideração de Vossa Excelénci:l o anexo Projeto de lei que dá nova
redação ao art. 210 do Decreto-lei na 3.689. de 3 de outubro de 1941 -C6dígo de Processo Penal.

Ar!. I' O art. 210 do Decreto-lei n' 3.689. de 3 de OUtubro de 1941, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Ar!. 210. As testemunhas, recolhidas em salas próprias. seperadas as de acusação
das de defesa. serão ~das cada uma de per si, de modo que umas não saihem nem
~;:'imentos outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao fàlso

Art. 'J}' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasiliu.
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Aviso nO 459 .. SUP.A.R/C. Civil.

Senhor Prímeiro Secretário.

Brasilio. , de .abril de 1997.

Trata·.. de anreprojeto elaborado por Comissão para fonnular propostas
de refonna das leis que dispõem sobre ação popular. ação civil pública, mandado de segurança e
representação intervemiva., bem como para propor projetos de lei sobre mandado de injunção.
habeas dara. ação direta de incoRstitucionalidade e ação declaramria de constitucionalidade.

Referida Comissão de Juristas, composta pelos Professores Ada Pelegtini
Gtinover, Álvaro Villaça de Azevedo. Antonio Jamyr Dal!'Aguol. Arnoldo Wald, Canos Albeno
Direito, Gilmar Ferreira Mendes, Luiz Alberto Barroso, Manoel André da Rocha. Roberto Rosas
e Ruy Rosado de Aguiar Júnior e presidida pelo Professor Caio Tãcito, apresentou., como
resultado inicial dos trabalhos realizados. o anteprojeto de lei acima referido.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que ~Dâ nova redação ao art. :!lO do Decreto..lei nO 3.689, de 3

de outubro de 1941 • Código de Processo Penal".

Atenciosamente.

~V1~~~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidêrn:ia da República

A elaboração da primeira versão do referido anreprojeto ficou a cargo do
Professor Gilmar FOITeira Mendes. Graças às sugestões dos membros da Comissão, diversas
modificações foram introduzidas ao esboço por ele apresentado.

Permito-me adotar como fundamento da presente Exposição de Motivos o
Relatório sobre a redação final do anteprojeto. apresentado pela douta Comissão:

"O anteprojeto trata. ~m capitulo destacado. da admissibilidade de

procedimento da ação direta de inconstituClonaiídade (Capitulo lI) e da admissibilidade e da

proceáímemo da ação declaratória de constitucionalidade. instituída pela Emenda Constitucional
02 3, de 1993 (Capitulo lIl). Tendo em vista o carater "dúplice" ou ··ambivalente" das referidas

ações. as regras de admissibilidade e de procedimento aplicavels ã. ação direta são. na sua

esscncia. extenslveis a. ação declaratória.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeirp Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-PF

Mensagem 0:1 39 6

I
4IMEIRA. S;;:c,1EI'AaI~

I .:.m,..f).f.IQ..'J.r 19~.:;.
~c ",:;f:Jn:t. CJU UIIbor S-

·(ttlô·Ger:lf Mesa as di-

,ida. f11";EEi~~~~~~....._

Atenta a necessidade de comerir cena celeridade aos processos da açào

direta àe inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. houve por bem a

Comissão recomendar que se defira ao relator a possibilidade de indeferir liminarmente as

petições ineptas. as não fundamentadas e aquelas manifestamente improcedentes (arts. 42 e 15).

o anteprojeto preserva a orientação contida no Regimento Interno do

Supremo Tribunal Federal que veda a intervenção de terceiros no processo de açào direta de
inconstitucionalidade e, agora. também na ação declaratória de constitucionalidade (ans. jl e

18).

Constitui, todavia, inovaçio significativa a autorização para que outros

titulares do direito de proposimra da ação direta passam manífestar~se~ por escrito, sobre o

objeto da ação, pedir a juntada de documentos úteis para o exame da matéria no prazo das

infonnações, bem como apresentar memoriais (ans. 7". § I', e 18. § I")

Trata~se de providência que comere um caráter pluralista ao processo

objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, permitindo que o Tribunal decida com

pleno conhecimento dos diversos aspectos envolvidos na questão.

Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos tennos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto ,; elevada deliberação de

Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre o processo e julgamento da ação

din:ta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo

Tribunal Federal".

Em 7 de abril de 1997.

E.M.02 189

V Brasiiia.

OW~c..

de abril de 1997

Da mesma forma, afigura·se digna de realce a proposta fonnulada com o

sentido de pennitir que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade

dos postulantes, admita a manifestação de outros órgãos ou entidades (arts. 7", § 2', e 18, §

21). Positiva-se, assim, a figura. do "amicus curiae" no processo de controle de

constitucionalidade. ensejando a possibilidade de o Tribunal decidir as causas com pleno

conhecimento de todas as suas implicaç~es ou repercussões.

Outra inovação consta dos artS. 9", § I', e 20, § I', do anteprojeto, que
autorizam o relator. em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos~ a requisitar infonnaçães
adicionai" designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou
fixar data. para. em audiência publica. ouvir depoírnentos e pessoas com experiência ~

autoridade na materia.

~os Estados Unidos. o chamado ·'Brandels-Briej' - memorial utilizada

pelo advogado Lauls D. Branàels. na case Müller versus Oregon (1908), contendo duas

páginas dedicadas as questões Juridicas e ouuas 110 vo/radas para os efeitos da longa

duração do trabalho sobre a slluação da mulher - petmitiu que se desmistificasse a concepção
dominante, segundo a qual a questão constitucional conrlgurava simples "questão jurídical

' de

aferição de legitimidade da lei em face da Constituição (cf.• a propósito, Kennit L. HalI. The

Supreme COUtl, p. 85).

Excelentissímo Senhor Presiâeme da República.

Tenho a honra de passar as mãos de Vossa Excelência anteprojeto de lei

que discipiina o processo e julgamento da ação din:ta de inconstitucionaiidade e da ação
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Hoje, não hà como negar a "comunlcação entre norma e faro··

(Kommumkauon :Jvlschen Norm um! Sachverhall), que constitui condição da própria

interpretação constitucional (cf.. :-Jarenholz.. Erost Gottfried. Verfassungsinterpretation aus

praklischer Sicht. in: Verfussungsrecht zwischen Wi..enschafi und Richtericunsr, Homenagem'

aos 70 anos de Konrad Hesse, Heidelberg, 1990, p. 53 (54). É que o processo de conhecimento

aqui envolve a investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos (Marenhalz, op. cit.•

p.54).
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Tem~se. assim, a proposta de um novo instituto que, se adotado. servirá

para modernizar o processo constitucional brasileiro.

Igualmente relevante afigura·se a proposta formulada pela Comissão com

o objetivo de pemútir que o relator solícítc ínfonnaçôes aos Tn"bunaís Superiores, aos Tnõunaís

federais • aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impuguada no âmbito d. sua

juriJdição (ans.9', § 2', e 18, § 2'). Trata·s. de providência que, alem de aperfeiçoar os

lIlClC&lÚllllOS de informação do Tribunal, permite uma maior integraçlio entre A Corte Suprema e

as demais Cortes federais e estaduais.

No que se refere ao pedido d. caut.lar na ~ direta de

incolUlitucionalidade, optou a Comissio por estabelecer que, salvo em caso d. excepcional

urgência, o Tnbunal somente concederá a liminar, por decisão da maioria absoluta de seus

membros, após a audiência, dos órgias ou das autoridades das quais emanou A lei ou o ato

normativo impugnado (an. lO). O anteprojeto explicita, ainda, qu. a decisão concessiva de

eaurelar t.rá eficácia erga omnes, dev.ndo a sua pane dispositiva ser publicada em seção

especial do Dlario Oficial no prazo de dez dias a contar do julgamento.

o ano 11 do anteprojeto dispõe. em consonância com a jurisprudência á.

Supremo Tribunal Fe~raL que a cautelar sem conceáida. regulannentc, com eficácia ex nunc
salvo se o Tribunai entender que deva conceder~lheencá.eia retroativa. Da. mesma. forma, prcvc·

se que a liminar toma aplicavel a legislação anterior acaso existente, salvo exprcssG
manifestação em semido contrário (art. 11 f paragratô únicO).

Ainda no que se refere as medidas cautelares, deve-se observar que o

presente anteprojeto contém disposição (an. lZ) que autoriza o relator, em face da relevância da

matéria e de seu especial significado para. a ordem social e a segurança juridica, submerer o

processo diretamente ao Tribunal, que tcrã a faculdade de julgar definitivamente a ação, após a

prestação das intàrmações, no prazo de dez dias. e a manifestação do Advogado-Gerai da União

e do Procurador~Geral da República. sucessivamente. no prazo de cínco dias.

Essa providencia, além de pennitir uma decisão definitiva da controvérsia

constitucional em CUrto espaço de tempo, pennitc que o Tribunal delibere, de f'onna igualmente

definitiva., sobre a legitimidade de medidas provisórias, antes mesmo que se convertam em lei.

Outra inovação do presente anteprojeto refere..se a. admissão de cautelar,

em ação declaratória de constitucionalidade, que há d. consistir na determinação de que o.

juíze. e tribunal. suspendam o julgamento dos processo. que envolvam a aplicação da lei ou do

ato normativo abjeto da ação ate o seu julgamento definitivo, que, de qualquer sorte, há de se

verificar no prazo de 180 dias.

No que se refere à decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na

ação declaratária de constitucionalidade, tratada em um único capitulo (Capítulo IV),

preservou·.. a orientação, constant. de norma regimental do Supremo Tn1nmal Fedetal, que

estabelece que o julgamento de.... ações somente será efetuado .. presentes na sessio pelo

menos oito ministros, devendo·.. proclamar a constitucionalidad. ou a incolUlitucionalidade da

lei ou do ato nannativo questionado se num ou noutro sentido Se tiverem manifestado pelo

metIOI seis (arts. 22 e 23). •

o art. 24 acentua o caráter "dúplice" ou "ambivalentelf da açio direta. de

incolUlitucionalidade ou da açlio declaratória d. constitucionalidade, estabelecendo que,

proclarnsda a colUlitucionalidade, julgar·se-á improcedente a ação dir.ta ou procedente

evcmuaJ ação declaratória e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar·•••á procedente a~

direta ou improcedente eventual ação declaratória.

o anteprojeto assume posicão ciara em relação à irreconíbilidade e a não

rescindibilidade da. decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade ou na ação

declaratoril1 de constitucionalidade, Além de ser plenamente' condizente com a atuaçà.o da

jurisdição constitucional. tal providência rende. homenagem a segurança jurídica e â. economía

processuaL permitíndo " imediato encerramento do processo e evitando a interposição de

recursOs de caráter notadamente protelatório,

o anteprojeto contém disposição que autori.za o Supremo Tribunal

Fedetal, tendo em vista razões áe segurança juridlca ou de excepcional interes...ocial, a

restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de estabelecer que ela tenha

cficâcia a partir de seu trãnsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. desde

que tal deliberação seja tomada peia maioria de dois terços de seus membros.

No momento amal. a falta de um instituto que permita estabelecer linútcs

ao. efeitos da declaração de inconstitucionalidade acaba por obrigar os Tribunaís. muitaS vezes,

a se absterem de emitir um juízo de censura, declarando a constitucionalidade de leis

manifestamente inconstitucionais.

Por isso, assevera Garcia de Entenia, forte na doutrina americana, que"la

alternaIiva a la prospectiVidad de las Sentencia no as, pues, la rl!uoacliVidad de las mimas.

sino la abstención en el descubnmumto de nuevos cnlenas de efecrtvidad de la ConS1lrución.

tI esrancamitmro en su mr~rpretaciÓll. Ia renuncia. pues. a que los Tribunallts Consmucronales
cumplan una de SIlS júnc/OlIl!s capllales. Ia de ltacer una IMng Con.rntlltian, la de adaptar

pau/atinameme esta a las nuevas condiciones soeiales" (Justicia Constitucional, La Doctrina

Prospectiva en la Declaración de Inexicâcia de Ias Leye. Inconstitucionales, RDP 92, p. 5 (14).

É interessante notar que, nos próprios Estados Unidos da América, onde a

doutrina acentuara tão enfaticamente a idéia de que a expressio "lei inconstituclonalM

configurava uma contradictio in renninis, uma vez que Mth, inconstitutional statule is 1101 law ai

alr (cf.; W. W. Willoughby, The ColUlitutionallaw of lhe Unit.d States, vol. r, p.9-10; cf.,

também, Thomas M. Cooley, Treati,e on lhe ColUlitutional Limitations, 1878, p. 227), passou·

. s. a admitir, após a Grande Depressão, a necessidade de .. estabelec.rem limites à declaração

d. incolUlitucionalidade (cf. Laurence Tribo, The American ColUlitutional Law, p. 27).

A Suprema Con. americana vem conaldetando o problema proposto pela

eficácia retroativa de juizos de inconstitucionalidade 4 propó5iro de decisõa em proce.uas

criminais. Se as leis ou atos inconstitucionais nunca existiram enquanto tais, eventuais

condenações nelas baseadas quedam ilegiúmas e. ponamo. o juizo de inconstitucionalidaáe

implicaria a possibilidade de impugnação imediata de todas as condenações efetuarias sob a

vigência da norma inconstitucional. Por outro lado. se a declaração de inCOIl!Útucionalidaàe

afeta tão-somente a demanda em que foi levada a efeito. não hã. que se cogitar de alteração áe

julgados anteriores.

Sobre o tema. afinna Tribe:

"No caso Línklelter v. Walker. a Corre rejeitou ambos os utremos: 'a
Constizuiçflo nem proíbe nem eXIge efeito retroativa. f Parafraseando o~ Cardozo pela
assernva dI: que la constiluição federal nada di:: sobre o asSUnto', a Cone de LinkJelter tratou
da qul!stiJo da rctroanvülade como um assunto puramente de politica (política judiCiária), a
ser decidido novameme em cada caso. A Suprema Corre Codificou a abordagem ck Línklener
110 caso Slova/l v. Denno: "Os crzrerios condutores da solução da questão i11JpIícam (a) o uso a
ser servido pelos novos padrões, rb) a t!ru!nsão da dependincta das autoridades responsavers
peio cumprImento da leI com relação aos anngos padrões. e (e) o efeito sobre a admintstração
dajustiça de uma aplicaçdo retroativa das novos padrões. " (ap. cit., p. 3D).

Também a Corte Constitucional alemã passou a adotar, jâ no início de sua

judicatura, em 1954, a chamada decisilo de apeio (,4ppeilentscheidsmg), que Ih. outorgava a

possibilidade de afirmar que a lei .. encontrava .m processo de incolUlitucionalização,

recomt12dando 80 legislador, por i55O, que procede.!se de imediato às correções

reciarnad... Segundo a fórmula adotada pelo Tribunal, a lei questionada seria, ainda.

constitucional (u isl lIoch verfassunpg~milss), o que impediria a declaração imediatll de sua

incolUlitucionalidade. O legislador deveria amar, porêm. para evitar a conversio d.... estado

imperfeito ou de uma situação ainda constitucional em um estado de inconstitucionalidade (cf,

sobre o assunto, entre nós, Gilinar Ferreira Mendes, O Apelo ao Legislador

AppeJI.ntscheidung • na PráxiS da Corte COIISlilllcional Alemil. in RDP n' 99, p. 32 a.).

As> lado da declaração de nulidade, prevista no § 78 da Lei do

BIllIlk:rverf=ngsgerlchl, e do apeio ao legislador, desenvolveu o Tribunal outra variante d.

decàão, a declaração de incompatibilidade ou declaração de inconstilllcionalidade :sem a

pronimcia da 1IIl1idade. Desd. 1970, prevê o § 31, (2), 2' e 3' periados, da Lei do

&slldavsfawmgsgmeht, que o Tribuna1 pnderà declarar a con.rtitllcionalidade, a milldade ou

a ÍlICDIl.J1Íiucionalidade (:sem a pr0111Ím:Ía da 1IIllidade) de uma lei.

No modelo tedesco, as conseqüências da declaração de

it1C01lSl1l1lcionalidade :sem a promíncia da nulidade não podem ser imeridas diretamente da Lei

do BullJÚS1'er.{llSsungsgmchl.
Pode~se depreender das primeiras decisões que o Tribunal considerava

admisiSivel a apiicação provisória da lei que teve a sua inconstitucionalidade declarada (BVerfGE

13,248 (260); 18. 288 (301); 26, 100 (101); ei K!au. Stem, Bonn.r Kommenrar, Art. 93, It'
281; Hartmut S6!m, Anw.ndungsptlicht oder AussclZUngsptlichl, bei restgesteUter

Verfassungswidrigkelt von Gesetzen?, Frankfun Maio, 1974, p. (1). Uma posição definitiva

sobre a questão somente foi tomada na decisão relativa a nacionalidade dos :filhos provenientes

dOI chamados "casamentos minoslt
, na qual o &ndesvt!tfanungsgDicht houve por bem

equiparar. no que canceme à aplicação subseqüente da leí inconstitucional, a declaração t:k

incon.rrtlucionalidade sem a promincia da 1IIllidade (BVerIDE 37, 217 (262) à dlclaração de
nulidade. Segundo o entendimento finnado nessa decisão, a lei simplesmente inconstitucional

("ft~inbar), mas que não teve a sua nulidade pronunciada, não inais pode ser aplicada. Uma

exceção a esse principio somente seria admissivel se da nào~apiica.ção pudesse res:u.ltar vacuo
jurídiCO intolerável para a ordem constitucional.
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A Constituição portUguesa. na versão da Lei Constitucional de 1982,

consagrou f6nnula segundo a qual. quando a segurança juridica, razões de eqüidade ou interesse

público de excepcional relevo o exigirem, poderá o Tribunal Constirucional fixar os efeitos da

inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto em gernl

(art. 281' (4).

Vale registrar. a propósito, a opinião abalizada de Jorge Miranda:

"A fixação dos efeitos da inconstitucIonalidade destina-se a adequá-los
às situações da Vida, a ponderar o seu alcance e a mitigar uma excessiva rigidez que pudesse
comportar: destina-se a evitar que, para fugir a conseqüências demasiado gravosas da
declaração. o Tribunal Constt/ucional viesse a não decidir, pela oco"ência de
inconstttucionalidade: é uma válvula de segurança da própria finalidade e da efetividade do
sistema de fiscalização.

Uma norma camo a do art. 282, rr 4, aparecei portanto, em diwrsos
pa~s. senão nos textos, pelo menDS najUrisprodincia.

Como escreve Bacho/. os tribunais constitucionais cansideram-se não só
autorizados mas inc/usivamente obrigados a pt?nderar as suas 'decisões, a tomar em
consideração as possiveis conseqi1ências destas. E assim que eles verificam se um possivel
r~sultado da decisão não seria manifestamente injusto, ou não acarretaria um dano para o
bem público, ou não iria lesar interesses dignos de proteção de cidodãos singulores. NlIo pode
entender-se isto, natura/mente, como se os tribunais tomassem como ponto de partida o
pnsumível resultado da sua decísIJo e passassem por cima da Constituição e da. rei em atenyão
a um resultado desejado. Mas a verdade é que um resultado injusto, ou por qualquer outra
razão duvidoso, é também em regra - embora não sempre ...:. um resultado juridicameme
errado.

A prrmezra l'1sta. OpOSIO li fixação dos efeitos e o ("!iicral self..resTraint.
que consIste (como o nome málcaj numa ourolimltaçào dos tTlbll1lQiS ou do trtbunal de
constitUCionalidade. não ajUi::ando ai onde conSidere que as opções políticas do legislador
tkvem prevalecer ou ser msindicaVl1ls. Mas talvez se trate apenas de uma aparente reStrição.
porquanto não interjerzr, nãofiscaíi:ar. não julgarpode mculcar. ja por si, uma aCeitação dos
juizos do Ie.gislador e das YJ1Jas i1statuições f!, portanto, também uma definição (embora
neganval da inconstitUCIonalidade e dos seus evellluais efeitos'! (Manual de Direito
Constirucional, tomo n. 3' edição. Cobnbra, 1991, p. 500-502).

Embora a Constituição espanhola não tenha adotado instituto semelhante,

a Corte ConsrÍrucionaJ, marcadamente influenciada pela experiência constitucional alemã..

passou a adotar, desde 1989, a tecnica da declaração de inconsntucionalidade sem a pronúncia

da nulidade, cama reportada por Garcia de Enterria:

"La reClente publicaclón en el Bo/elÍn Oficial dei EstaiÚJ de 2 de mar::o
uliimo de la ya famosa &ntencla -1511989. de 20 de febrero, sobre mconstitucionalidad dei
Sistema de liquidación conjunra dei /mpuesro sobre la Renta de la "unidad familiar"
matrimonial, pennite a los jurislClS una rejlexión pausada sobre esta imponante decisión deI
Tribunal Consttlucional. objeto ya de multilud de Comentários periodísticos.

La decisión es importante, e12 efecto, por su fondo, la
inconstitucíonalidad que declara, tema en el cual no parece haberse producido hasta abora,
discrepanda alguna. Pero me parece bastante mas importante aún por la innovaci6n que ha
supuesto en la determinaciôn de los eftctos de esa inconsiítucionalidad, que tifalia remitl! a lo
"que se indica en el Fundamento undécimo" y éste explica como una eficácia pro futuro, que
no permite reabrir las liquidaciones administrativas, o de los propios contribuyentes
(autoliquidacionesj anteriores" (Justicia Constitucíonal, La Doetrina Prospectiva en Ia
Declaraciôn de Ineficácia de las Leyes InconstitucionaIesu

, RDP 92 (ourubro/dezembro 1989),
p.5).

o próprio Supremo Tribunal Federal tem apontado as insuficiências

existentes no âmbito das técnicas de decisão no processo de controle de constirucionaJidade.

Os casos de omissão parcial mostram-se extremamente dificeis de serem

superados no imbito do controle de normas em razio da insuficiência das técnicas de controle

disponíveis.

Essa peculiaridade restou evidenciada na ADIN n2 526, oferecida contra a

Medida Provisória n' 296, de 1991, que concedia aumento de remuneração a segmento

expressivo do funcionalismo público, em alegado desrespeito ao disposto no art. 37, X, da

constituição. Convém se registre passagem do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro

Sepúlveda Pertence, no julgamento do pedido de concessão de medida cautelar:

"Põe-se aqlll. entrelanlO, llm problema serro e ainda niio deslindado peia
Corte, que e um dos tonnentos do controle da consmuclonalidade da lei pelo estaldo do
principio da isonomIa e suas derivações COnStltUCIOnaIS.

Se a ofema à isonomia consisre. no texto da norma questionada. na
imposição d~ restrIção a alguém. que não se estenda aos que se encontram em pOSição
idêntica. a .situação de deSigualdaáe se resolve sem perplexidade pela declaração da invalickz
da constrIção diSCrImInatória.

A consagraçãCJ positiva da Maria da i1tcons1ilUcionalidat:k por omissão
criou, na enranto. dilema cruclanle. quando se trate. ao COntrário. de ofensa á isonomia pela
outorga por lei de l'antagem a um ou maIs grupos. com exclusão de OUITO ou outros que, sob o
ângulo considerado. deverIam me/Ulr enTre os beneficiáriaS.

É a hipótese. no quadro COnstitucional brasileiro, de lei que, à vista da
erosão in"T1acionária do poder de compra da moeda. não dê alcance uniVersal à revisão de

vencImentos. conTrarIando o art. 37. X, ou que. para cargos de atribuições iguaIS ou
assemelhadas. fixe vencimentos dispares, negando oóservàncla à ImpOSIção de tratamento
igualitarlo do arr. J9. § 19.. da Consmuiçào.

A altemanva que ai se põe ao órgão de controle ti afirmar a
inconsliluclonalidade pOSitiva de nonna concesSIva do beneficio ou. sob OUtro prIsma. a da
omissão parcial conSIstente em nao ler estendido o benefiCio a quantos satisfizessem os
mesmos pressupostos de fato subjacentes à outorga (Canortlho, "Constituição Dirigeme e
Vinculação do Legislador", 1992, 333 SS.; 339,' "Direito Consutucional", '31,'
Gilmor F. Mendes, "Controle de Constitucionalidade", 1990, págs. 60 ss.; orl,
"Efeitos da Decloração delncollsntucIOnalidade", 1990, págs. 156 ss.; C cha,
"ó Principio Consmucional da Igualdade", 1990, pago 42).' lia censurabilidade do
cmnponamento do legislador" - mostra Canorilho ("Consntuiçâo Dirigente", Cit., pàg -'34), a
partir da caracterização material da omissão legislativa - "tanto pode residir no acto positivo
- sxclusão arbirràrra de cenas grupos das vantagens legaIS - como no procedimenro omISSIVO
- emanação de uma lei que contempla positivamenre um grupo de cidadão. esquecendo
outros".

Se se adota a prrmeira solução - a declaração de inconslttucronalidade
da lei por "não favorecimenro arbitrirrio" ou "exclusão inCOnstitucional de vantagem/t - que €i
a da nossa tradição (v. g. RE 102.553, 21-8-86, RTJ 120/725) - a decisão tem eficáCia
fulminante, mas conduz a iniqüidades contra os beneficiados, quando a vantagem ndo tradu::
privilégio, mas imperatiVo de circunstâncias concretas, não obstante a exclusão indevida de
outros, que ao gozo dela se apresentariam com os mesmos títulos.

Ê o que oco"erio, no caso, com a suspensão cautelar da eficácia da
m~dida prOVIsória. postulada lia ADln 525: estaria prejudicado o aumento de vencimentos da
parcela mais numeroM do funcionalismo civil e militar, sem que daí resultasse benefiCiO
algum para os excluídos do seu alcance.

A SOlUÇa0 oposta - a da omissão parcial -. seria satisfatória. se
resultasse na extensão do aumento - alegadamenre, simples reajuste monetário -, a todos
quantos sofrem com a mesma intensidade a depreCiação inflacionária dos vencimenros.

A essa extensão da lei, contudo. faltam poderes ao Tribunal, que, à luz do
art. 103, § ?-, CF, declorando a inconstitucIOnalidade por omissão da lei - seja ela absoluta
ou relativa, hâ de cmgrr-se a comumcâ~/a ao órgão legislatIVO competente, para que a supra.

De resto. como assinalam estudiosos de inegável autoridade (v.g. Gi/mar
Mendes, oh. cít. pág. 70J, o alVitre da inconstitucronalidade por omissão parcial ofensi\'a da
isonomIa - se póde ser cons111lula. a partIr da Alemanha. nos regrmes do monopólio do
controle de nonnas pela Corre Consntucional -. suscita problemas relevanres de possn.·el
rejeição SISlematlca. se se cogzta de Transplanlá.la para a delicada SImbiose 11lmtuclollal que
se tradu:: na convenrência, no direIto brasIleiro, rinTre o metodo de controle direto e
concenrrado no Supremo Tribunal e o Sistema difuso.

Ponderações que não serra opormno expander aqui fazem. porem, com
que não descarte de plano a aplicabilidada. no BrasIl. da tese da inconstitucionalirlatk por
omissão parcial. Ela. entre/amo, não admite anteclpaçào cautelar. sequer. limitadas efsitos de
sua declaração no julgamento definiTIVO: multo menos para a extensão do beneficio aos
excluidos, que nem na decisão final se poderra obter ll (ADIN ri! 526. Relator: Ministro
Sepúlveda Penence. RTJ 145, p. 101 (112-113).

Evidente. pois, que a declaração de nulidade não configura técnica

adequada para a eliminação da situação inconstitucional nesses casos de omissão

legislativa. Uma cassação aprofundaria o estado de inconstitucionalidade. tal como já admitido

pela Corte Constitucional alemã em algumas decisões.

Essa deficiência se mostrou igualmente notória, na decisão de 23.3.94, na
qual o Supremo Tribunal Federni teve oporrunidade de ampliar a já complexa tessitura das

técnicas de decisão no controle de constitucionalidade, admitindo que lei que concedia prazo em

dobro para a defensoria pública era de ser considerada constitucional enquanto esses órgãos

não estivessem devidamente habilitados ou estrUturados (BC n.!2 70.514, julgamento em

23.03.94).

Ressalvou-se, portanto, de forma expressa, a possibilidade de que o

Tribunal viesse a declarar a inconstirucionalidade da disposíção em apreço, uma vez que, como

rêssaltado no Voto do MiniStro Moreira Alves, a afinnação sabre a legitimidade da nonna

assentava-se em uma circunstância de fato que se plodifica no tempo.

Tais decisões demonstram que a criação de nova técnica de decisão

decorre do próprio sistema constitucional., especialmente do complexo processo de controle dr

constitucionalidade das leis adotado entre nós.

Coerente com evolução constatada. no Direito Constitucional comparado.

a presente proposta pemúte que o próprio Supremo Tribunal Federal, por uma maioria

diferenciada, decida sobre oS efeitos da declaração de inconstirucionaJidade, fazendo um juizo

rigoroso de ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstirucionai, de um lado, e as

postulados da segurançajuridica e do interesse socia!, de outro (ar!. 27). Msbn, o principio da

nulidade somente será afastado "in concreto" se, a juízo do próprio Tribunal, se puder afirmar

que a declaração de nulidade acabaria por distanciar-se ainda mals da vontade constitucional.

Entendeu. portanto. a Comissão que. ao lado da onodoxa declaração de

nulidade. há de se reconhecer a possibilidade de o Supremo Tribunal. em casos excepcionais,

mediante decisão da maioria qualificada (dois terços dos votos), estabelecer limites aos efeitos

da declaração de inconstitucionalidade,. proferindo a incansútuCionalidade com eficácia I!X nunc

ou pro futuro, especialmente naqueles casos em que a declaração de nulidade se mostre

inadequada (v,g.: lesão positiva ao principio da isonomia) ou nas lúpóteses em que a lacuna

resultante da declaração de nulidade passa dar ensejo ao surgimento de uma. situação ainda mais

afastada da vontade constitucional.
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CASA CI\1L DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLIC.~
Subchefia para Anunlo! JuridicD5

, ~ 21! O relator. conSlOeranao a rele\'ancl3 aa I

I
mltena e a representatiVidade aos postulantes. I
poaera.. por despacho Irrecom.....e1. adminr.j
observado o prazo fixaâo no paragraio amenor. a I

Imanifestação de outrOS onzâos ou entidades I
I - I

IAn g>!. Decomdo o prazo cas lnlonnaçóes·1 Ar! 171 Recebidas as Informações. sera aberta
serão OUVidos: .. sucesSIvamente. n Advogado~ vista ao Procurador~Geral. pelo prazo de qUlOze
Gerai .da Umao e. o P~ocurador.Gera1 da dias. para emitir parecer,

I Repubhca., que deverao mamfestar~se. cada qual.
no prazo de quinze dias.

Q anteprojeto estabelece. ainda, que, demro de dez dias após o trânsito em

ju1gBdo. o Supremo TribunaJ Federal fará pubJie.tr a pane disposiriva do acórdlIo proferido em
seção especial do Diário Oficia! da União e do Diário da Justiça (art. 28).

Consagrarse. no parágrafo único do an 28, que a declaração de

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpre1.tJÇão conforme à

ConstihliçãO e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução tk texto, tem

eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder judiciário e à

Administração Pública federal, estadual e municipal C~mo se sabe, a Emenda Constitucional ni

3, de 1993, ao criar a ação declaratória de constitucionalidade de lei federal, estabeleceu que a

~ definitiva de mérito nela proferida - incluída aqui, pois, aquela que, julgando

improcedente a ação, proclamar a inconstitucionalidade da Doma questionada (...produzirà
efic/u;ia contra lodos e efeito vinculante. relativameme aos demais órgãos do Poder Judiciário

e da Poder ExecutiVO..."). Por essa razão, eminentes membros do Supremo Tnôuna! Federa1,

como o Ministro Scptilveda Penence, têm sustentado que, "quando cabível em tese a ação

declaratória tk constitucionalidade. a mesma força Vinculante haverti tk ser alribulda à
d«:isão tkfiniriva da ação direta tk inconstitucionalidade "(Reclamação nO 167, despacho,

&DA 206, p. 246 (247).

Nas disposições gerais e finais, propõe-se a a1tcrnção do ar!. 482 do

Código de Pro....o Civil para assegurar às pessoas juridicas de direito público. re.pon.áveis

pela edição do ato normativo e aos titulares do diteito de propositura referidos no art. 103 da

Constituição o direito de maniJiostllÇio no incidente de inconstitucionalidade, reconhecendo-se

Ihcs a faculdade de apresentar memoriais ou de pedir a juntada de ddcumentos.

Finalmcme. o anteprojeto propõe que se altere a Lei de Organização

Judiciária do Distrito Federal para adnútir, expressamente. o controle abstrato de nonoas e o
controle abstrato da omissão no âmbito do Distrito Federal, Trata~se de providência que vem

calmatar significativa lacuna no sistema de controie de nonnas. uma vez que o texto

constitucional não cuidou diretamente do tema. A solução proposta parece inteiramente

compativer.com o ordenamento constitucional brasiieiro. que não só reconhece o controle

abltratD de normas como instrumento regular de controle de constitucionalidade, no âmbito
federal e estadual, como também atribuí à UIÚão a competência pâra legislar sobre a

organização judiciária do DismlO Federul (cf., a propósito. a Lei n' 8.185. de 14.05.1991)."

Esperamos. Senhor Presidente. que a presente proposta.. se
aprovada. por Vossa Excelência. possa encetar uma discussão sobre uma melhor disciplina do
processo de controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.'
contribuindo, assim, para o aprimoramento da jurisdição constitucional no Brasil.

Btasilia, 7 de abril de 197.

~
;t. 1/(

NeisonA. o m
. 'stro de~'a Justiça

Seção 11
Da Medida Cautelar em Ação Direta de

InconJtitucionalidade

Art. 10. Salvo no pcriodo de recesso, a medida Art. 170 - § l' Se houver pedido de medida
cautelar na açio direta será concedida por cautelar, o relator submeté~la~á ao Plenário e
decido da maioria absoluta do! membro! do somente após a decido solicirará as informações.
Tribunal, obIervado o disposto no art. 22, ,pós a
audiência dos órgios ou autoridades do. quais
emanou a lei ou ato normativo impugnado. que
deveria pronunclar·se no prazo de cinco dias.

§ I' O relator, julgando indispensável, ouvirá o
Advogado-Geral da União e o Procuradot-Geral
da Re tiblicL no razo de três dias.

§ 1t Os demais titulares referidos no ano 2t

poderão manifestar-se. por esunto. sobre o objeto
da açio e pedir a juntada de documentos
reputados uteis para o exame da matéria. no
prazo das informações, bem como apresentar
memoriais.

Art. 169 ~ § 1° Proposta. a representação. não se
admitirá desistência. ainda que afinal o
Procurador-Geral se manifeste pela sua
improcedência.

Art.. 611 O !eJator pedirá !nfonnações 295 orgãos Art. J70. O relator pedirá infonnações à
ou as a?tory.dades das QUé\1S emanou a lei ou o ato autoridade da qual tiver emanado o ato bem
normauvo unpugnado, como ao Congresso Nacional ou à. Assembléia

Legislativa, se for o caso.

Art, 9l Vencidos os prazos do anigo anterior. o Art. 172, Decorrido o prazo do Inigo anterior.
rel.a~or lançara ~ ~el~torio_ ~om copia a todos os ou dispensadas as infonnaçôes em razão da
Mimstros. e pedira dia para Julgamento. urgência. o relator. lançado o relatório. do qual a

Secretaria remetera copia a todas 05 MiniStros.
pedira dia para julgamento

§ }l.l Em c~ de necessidade de esclarecimento
de matéria ou circunstância de fata ou de notoria
insuficiência das informações existentes nos
autos. poderi. o relator requisitar informações
adicionais, designar perito ou comissão de peritos
para que emita parecer sobre a questão. ou fixar
data para, em audiênCIa pública.. ouvir
depoimentos de pessoas com experiência. e
autoridade na matéria.
§ 211 O relator podera. ainda. solicitar
infonnaçães aos Tnõunais Superiores. aos
Tribunais federais e aos Tribunais estaduais
acerca da aplicação da norma Impugnada no
âmbito de sua jurisdição.

Parágrafo único. As iuf~rmações serão § 2' As informações seria prestadas no prazo de
pre5t~ no Pr3ZC! de tnnta dias contado do trinta dias. contados do recebimento do pedido?
recebunenlO do pedIdo. podcrnlo .er dispensados, em c.uo de urgàJcla,

pelo relator, "ad referendum" do Tn'bunal.

Art. Sll. Proposta a ação direta. nâo se admitira
desistência.

Art. -t2 A petição inicial inepta. não
fundamentada. e a manifestamente improcedente
serão lim..inarmente indeferidas pelo relator.

Parãgrafo linico. Cabe agravo da decisão que
indeferir a petição inicial.

Art. .". Não se admitirã intervenção de terceiros Art. 169 ~ § T Não se admitirà usistência a
:onstfr:i~dade~e ação direta de qualquer das panes,

I Paragratb umc:o. As ennáades reteridas no nem I

I IX deverão demonstrar que .li. pretensão por elas i
Ideduzida. tem peninência direta com os seus I
I objetivos institucionais 1

)Art. Jll A petiçào indicara- j

I I ~ o dispositivo da lei ou do ato nonnatlvQ i
impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido

Iem relação a cada uma das impugnaçóes;

I li - O pedido. com suas especificações

I Parágrafo único. A petiçào inicial. acompanhada
de instrumento de procuração. se ter o caso. sera

Iapresentada em duas vias. devendo conter copias i
. da lei ou do ato nonnativo Impugnado e dos I
documentos necessarlos para comprovar a
impugnação.

NORMAS PROCESSUAIS
VIGENTES SOBRE A MATÉRIA

REGIMENTO INTERNO DO SOPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

Titulo VI
DA DECLARAÇÃO DE

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU
ATO NORMATIVO

de Art. 169. O Procurador-Geral da República
podera submeter ao Tribunal mediante
representação. o exame de lei ou ato nonnativo
federal ou estadual, para que seja declarada a sua
inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI

Capitulo I

DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSlTTUCIONALIDADE E DA

AÇÃO DECLARATORJA DE
CONSlTTUCIONALIDADE

Capitulo 11
DA AÇÃO DIRETA DE

INCONSlTTUCIONALIDADE
Seção I

na Admissibilidade e do Procedimento da
Açio Direta de Inconstitucionalidade

Art.:1,1 Podem propor a ação direta
inconstitucionalidade:

Art. }ll Esta Lei dispõe sobre o processo e I
julgamento da ação direta. deI
inconstitucIonalidade e da ação declaratona de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal.

I . o Presidente da República;
U - aM.... do Senado Federal;
m - a Mesa da CimIra dos Deputados;
IV - a M.... de Assembléia Legislativa ou a M....
da Ciman Legislativa do Distrito FcderaI;
V - o Governador de Estado ou o Governador do
Distrito FcderaI;
VI • o Procurador-Geral da Reptiblica;
Vil _ o COllIdIto Federal da Ordem dos
Advogado. do Brasil;
VIU - ~o político com representação no
CongrcJSO Nacional;
IX - COIlfcdm.ção sindical ou entidade de cluse
de imbito nacional.
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.§ 2' A concessão da medida cautelar toma
apücável a legislação anterior acaso existente.
salvo expressa manifestação em sentido
comrário.

An. 12. Havendo pedido ~e medid~ ~autelar. o Art. 170 ~ § 3" Se. ao receber os autos~ ou no
relator, ~~ da relevincia da matena ~ de seu curso do processo. o relator entender que a
espec1al S1~cado para a ordem social e a d '. . ~ --di'Ie1!Uranea Jurídica, poderá, após a prestação d.. cc...o e u~t.e. em lace o re evante ~eresse

informações, no prazo de dez dias, e a de. ~rde~. ~hca que envolve, P~a, com
manifClllÇio do Advogado-Geral da União e do previa Clenela das panes. submeté-Io ao
Procurador-Ge<al da República, _ivamenze, conhecimento do Tribunal, que terá a fwuldade
no ptIZO de cinco dias, submetet o processo de julga·lo com os elemento. de que dispuser.
diretamente 10 Tribuna1, que terá a faculdade de
. definitivamente a o.

§ 211 No juigamemo do pedido de cautelar~ sera I
facultada sU5u:ntaçào oral aos representantes i
judiciais do requerente e das autoridades ou I
órgios responsAveís pela expedição do ato. na I
fonoa estabelecida no Reaimento do Tribunal '

§ 3' Em c..o de :,cepCiOnal urgencia. oI
Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a
audiencia dos araios ou das autoridades das
quais emanou ã lei ou o ato nonnaú...o
impugnado.

An. J1. Concedida a medida cautelar. o Supremo
Tribunal Federal fará publicar em seção especial I
do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça I
da UniAo a pane dispositiva da decisão. no prazo i
de dez dias. devendo solicitar as infonnaç6es a I

autoridade da qual tiver emaaac.lo o 2tO.
observando-se. no que couber. o procedímento
embelecido na Seçilo I deste Capitulo.

§ I' A medida cautelar. dotada de eficácia
contra todos, será concedida com efeito ex n.m:,
salvo se o Tn'bunal entender que deva conceder·
lhe eficácia retrOltiva.

An. 2I. O Supremo Tribunal FederaJ, por
declsio da maioria absoluta de seus membros,
poderá deferir pedido de medida cautelar na açilo
declaratória de constitucionalidade, consistente
na determinação de que os juizes e os Tribunais
suspendam o julgamento dos processos que
envolvam a aplicação de lei ou do ato nonnativo
obieto da a io ate seu 'ubmmento definitivo.

Seçion
Da Medida Cautelar em Açio Declaratória de

CODstitucionalidade

( Paragratb umco. Concedida a .medlda ~autelar..
'o Supremo Tribunal Federal tara publicar em I
seçáo especial do Diário Oficial da União a p~e'
di!lposiriva da decisão. no prazo de dez d185.1
devendo o Tribunal proceder ao julgamento da I
ação no prazo de 180 dias. sob pena de perda de I
sua eficácia. I

Capitulo IV I
DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE E NA ACÃO I
DECLARATORIA DE \

CONSTITUCIONALIDADE

Art. 22, A decisão sobre a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato I
normativo somente sem tomada se presentes na I
sessào pelo menos oito Ministros. I'

Art. 23. Efetuado o julgamento~ proclamar~se.a Art. 173. Efetuado o julgamento. com o
a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade "quorum" do ano 143, parâgrafo único.
da dísposi~ ou da no.nna impu~da se num ouIproclamar~se-â a inconstitucionalidade ou a
noutro sentido se tiverem mamfestado .pelo constitucionalidade do preceito ou ~~ ato

Iaçdo. parece·m~ que só a lei pot:krá. para a
Art. 17. O relator determinara a publicação de colhella. de mais .alegações (0lI pa1'a ()
edital no Diário da Justiça e no Diário Oficial fortaleclmemo das Ja conheCidas) em favor da
contendo informações sobre a proposÍtura da iltCOIl.f11111clollalidade do ato normativo em
açio declaratór,ia d~ .con!ititucio~alidade. o seu causa. determmar que todos os legitimados paro
IUtor. e o d15posttlVO. da leI ou do ato propor ação direta de inC011Slitucionalidade. ou
qucstlonado. alguns dtles. possam int~rvir no processo

relativo à açi10 declarmória de
Art. 18. Nio se admitirá intervenção de terceiros ~/tucionalidade. Eua disciplina J
no ptOCeMO de ação declaratória de emuumtemente processual. e, 110 falta de norma
constitucionalidade. "'f~rf!!nte a processo objetivo, que pona ser

aplicada por analOgia. depende ela de norma
legal que razoavelmente a regule, estalnltcendo

Q • •• os direitos t! deveres proce!SIIQis desus
§ 1 95.d=ma15 treu1ares re~endo5 ~o art. 103 da. imervememes. É. aliás. o que ocorre I
COMt1lU1ÇãO Federal podemo manifestar·se. por l . /O
escrito, sobre o objeto da ação declaratória de A emanha onde . a " let do
constitucionalidade no pra:ro de trinta di.. a Bundesverfasslmgsgerzchl. em seu $ 77. 7Oial/)I{)
contar da publicação do edital a que se refere o ao controle de cOIJStitllcionalidad, em abstrato
anigo anterior, podendo apresentar memoriais ou dos atos normativos, pumitt à Corte
pedir a juntada de d~mentos r"""tados úteis COllsrilUcional que. quando se trata de
para o exame da matena. CDnstítucionalitlotk de atO normativo ftderal di

à Dieta ao Conselho e ao GfYlltrtlOfederais, bem
como aos Governadares das Estados-membros. a
possibilidade de apresentorem suas observaçõts

..,..... O . - . sobre {) ato em causa.
! ~ "'-. relator. conSI~e~anao a relevanc18 oal So processo da "çào JeclaralOTla dI! I

I
matena e a reP.resent~tlVl~ade dos postulan~~s. Jt,.'ol1stllucmJ1ohdade. pOl' I'l.far a presen'OÇào dai
podera. por oespacno lJTeComvel. admmr.1 • d' . I
obse.ryado _o prazo estabelecido no caput. J. presJl1Jç~o I? Lons1ltUClol1alida~1! do mo I
mamtestaçao de outros oflzãos ou entidades Inormam o que e seu obJ~to. não ha ra=do para I- . Iqlle (} Advogado-Gt!rai da l,iJido alUe como;

curador dessa mesmg presunção. Aliás. oI
~Á 1~be~aeco\~~~ °a~~~o~~~~~~~~erhd~ sllellc~o da Emenda ConSlllUCiDn~1 ,'º 3 ~a esse
Republica. que deverá. pronunciar..se no prazo de respeito. lIão ObSl'!;J11! lll1ha IJ1c/u~o lIln p.~"1101
quinze dias. artigo /03 da (aTla Mag7,a. t! um SIlenCIO

eloqUell1e, a afaslar a Idéia de que houve I
Art. ::!O. Vencido o prazo do anigo anterior. o omissão. apropoSllo,porilltllh·enêJlcia. I
rel.!t.or lancara ~ ~el~tório. ~om cópia a todos os Tombem lia ação .declaratória d.e
Ministros. e pedIra. dia para Julgamento . consllnICIDllaJidade faz-se mister o parecer do

§ J!) Em caso àe necessidade de esclarecimento IProcurador~(.;e~al da República. como orgào âo
Ide materia ou circunstàncla de fato ou de notoria .\.f1msleTlD Publico como CUSIOS legJs em sentido I
insuficiência das infonnações existentes nos amplo.
autos.. podera. o relator requisitar ínfonnações
adicíonais. designar perito ou comissão de peritos
para que ellÚta parecer sobre a questão ou fixar
data para. em audiência publica. ouvir
depoimentos de pessoas com experiência e
autoridade na matéria.

. § 22
_ O relator. pod~rá solici.tar~ ainda. Porfim. oju/gamell!o dessa ação declaratória

~b:~e}ed::s ~n~:m\ri~=~or:~:~: o~se~rà, JJO': Imeirameme aplic~el, a
acerca da aplicação da norma questionada no ~sclplma do }~/lgamell1o da. açdo dITeta de
âmbito de sua jurisdição. mconstltucJOnaIlllade. mcJuslve quanlO ao

quorum para a declaração da
constitucionalidade ou da inconstitucionalidade
do alo lIonnatIvo em causa".
(ADEC nO J • Relator. Ministro Moreira Alves •
DJ 16 de Junho de 1995).

., Decisão de Questio de Ordem na ADEC nO 1

• Capituloill
DA ACAO DECLARATORJA DE

CONSTITUCIONALIDADE

Secio I
Da AdmissibUidade e do Procedimento da
Açio Declaratória de Constitucionalidade

An. 14. A petição inicial indicara:

IV • o Procurador·Geral da República.

11 - o pedido, com suas especificações:

1II • a Mesa do Senado Federa"

11 • a Mesa da Câmara dos Deputados

I
I
I

Art. ~3. Podem propor a ação d~clara[oria dei ':.f Emenda CVlJslltuciolJaf ll. 3. de 1993 ao
constltucionalidaàe de lei ou ato normativo illSlltUlr ti ação doe/armaria' de
federal: cOllSlltucIOlJaJidade. Já esrabeleceu quaiS são os
I _o Presiden~e da Repúb1íca~ legilimados para pr0p?-Ja e quaiS são os efeitos

de sua declsâo definitiva de mirim. SilenCIOU,
porem. qllalllo aos demaIS aspectos processuaIs.
a serem obsen'ados com re,.ferêllCIQ a essa açào.

Tendo t!m 1'Isto. porim. que a natureza do
processo relallvo a essa ação é a mesma da ação
direta de incollstiluc101Jll/idalfe. é tk adotaJ"-sf! Q

disciplina desta nesse particular. excito no que
se diferenciam pelo seu fim i1Mdiato. que é

I .. o dispositivo da lei ou do ato normativo oposto - a açiJo direta de illcol1stíruciona#t/ade
questionado e os fundamentos jurídicos do visa dintam~nte à tkelaração ck
pedido; íncons((tuciollalidade do ato normativo, ao

passo que a ação tkclararória tk
constitucionalidade VIsa dintamente à
ckclaração de constitucfo/ltl/kJade do ato
normativo ", e que acarreta a impossibilidade da

lU - a existência de controversia judicial aplicação de toda a referida diSCiplina.
re~"'te sobre a aplicação da disposição objeto dtento a essa dire/17:. Já tklermmei aos
da açio declaratória. requerentes da presente ação .. que atenderam a

essa exigência .. a jll1l/ada da documentação
relativa ao ptocesso legislali)l{) da Enm>da

Parágrafo único. A petição inicial. Constitucional em causa fJOT.O ~e o. Tribunal.
acompanhada de imtn1meDto de procuração, se que tem de exantl1lar a ~onsntuclo~I"Ja(k dela
for o caIO, será .pre.enrada em duas vias, sob todos os seus angulos. disponha dos
devendo conter cópiu do ato normativo elementos que dizem rtspeito à sua
questionado e dos documentos necessários para COl1S1iiUcionalidatk formal.
comprovar a procedõncia do pedido de
dedaraçio de cOllJlÍtUCÍonalidade.

I
An. 15. A-petição micíaí inepta. nãol PorOlltro lado. parlIlldo dopressuposlo de qllel
fundan,te~Ulda. e a ,m~fe~~amen~e improcedente I fi ilJStla tI proposllllra dessa ação tiI
serão lumnannente moefenoas pela relator, \demollsrração. t!m sua inicial - com a }Il1JUl/:Ja de

\

sua comprovação -, da cO!JfrOVérSIa judicial que i
põe 11m nsco a presunçào de COIJStltUCIOllalidadeI

Paragrafo único. Cabe agravo àa decisão que do azo lIormall\,'O sob. exame. observo, que. 110
indeferir a petiçio inicial. caso. t!sse reqll1s11o está d8vidantenre

prerlJchido. permitindo ó Corre o conheCimento
das alt!gaçÕl!s em ,fcn'Dr da consttluciolJalidm:ie e
cancra ela. I! do modo como estão sendo
deCididas Ilum OllllOUtrO sentido.

Art. 16. Proposta a ação declaratoria... não se .vão sendo indispensável, em processo obJetivo,
admitirá desistência. que haja legrtlmado passivo para conteSlar a
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menos seis .Ministros, quer se trate de ação direta ,
de inconstitucionalidade ou de ação dccla;ratóna ~PUgnado5~ ,:.e num. o~ .DOUtro sentido se
de constitucionalidade. tiverem mamfestado seis Mirustros.

Parágrafo único. Se não for alcànçada a maioria Paragrafo ÚIÚCO. Se não for alcançada a maioria
. neces~a à ~ed.araç~o de constitucionalidade ou necessária â dedaração de inconsútucionalidade,

de . lnconst1tuclo,nalídade. estando. aU~ntes estando licenciados ou ausentes Ministros em
~rnstms em numero que possa mflulf na numero que possa influir no juflZamento este sera
Julgamento. este sera suspenso a fim de aguardar~ - '.
se o comparecimento dos Ministros ausentes. até suspens.o,a fim de aguardar-5: o comparec~ento
que se atinja o número necessmo para prolação dos Ministras ausentes. ate que se 2t1nja. o
da decisão num ou noutro sentido. "quorum"

Art. 24. Proclamada a constitucionalidade. An. 174. Proclamada a constitucionalidade na
julgar-se-á improcedente _a açio ~e~a ou forma do anigo anterior, julgar-se-á
procedente ev.entual. Rli?lO •decl~tona; e? improcedente a representação.
proclamada a mcanstttuetonalidade, julgar-se..a
procedente a ação direta ou improcedente
eventualaçio declaratória.

Art. 25. Julgada a ação, tàr-se-á a comunicação Art. 175. Julgada procedente a representação e
à autoridade ou ao órgio rcsponsavel pela declarada a inconstitucionalidade total ou parcial
expedição do ato. de Constituição Estadual de lei ou decreto federal

oU estadual, de resolução de órgão judiciário ou
legislativo, bem como de qualquer outro ato
nonmltivo federal ou estadual ou de autoridade
da administração direta ou indireta, far-se-á
comunicaçlo â autoridade ou órgio responsavel

ela excedi ão do ato normativo im lll'Wio.

I
Art. :6 -, A aeClsão que declara JI

c~nStitucionali~adeou a incons~tuciona1idad7 da I
let em ação dtreta OIJ em açao declarar.ona e I
irrecomvel. não podendo. igualmente. ser objeto j
de ação rescisória. I
Art.. :'7. Ao declarar a inconstítucionaIidade de
lei ou ato normatIvo. e tendo em vista razões de
segurança juridica ou de excepcional interesseI
social. poderá o Supremo Tribunal Federal. por,
maioria de dois terços de seus membros.,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir
que ela so tenha eficácia a panir de seu trânsito
em julgado ou de outro momento que venha a ser1
fixado.

Art. 18. Dentro do prazo de dez dias após o I
trânsito em julgado da decisão. o SupremoI
Tribunal Federal rara publicar em seção especial
do Diário d. Justiç. e do Diário Oficial da União
a parte dispositíva do acordão,

§ 3' São panes legitimas .par. propor ••çãoI
direta de inconstitucionalidade: I
a) o Governador da Distrito Federal:
b) a Mesa di Câmara Legislativa:
c) o Procurador-Geral de Justiça;
d) a Ordem dos Advogados do Brasil. seção do

Distrito Federal;
e) as entidade. sindicais ou de clas.e, de atuação

no Distrito Federal, demonstrando que a
pretens1lo por elas deduzida guarda relação de
pertinência direta com os seus objetivos
institucionais;
f) os partidos políticos com representação na

Cômara Legislativa.

§ 4' Aplicam-se ao processo e julgamento da
direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal • Territórios as
seguintes disposições:

a) o Procurador~Geral de Justiça será sempre
ouvido nas ações diretas de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade,;

I
~-cjsomente pelo voto da roaJana aosoMa ae seus I

membros ou de seu orgão especial. poaera o I

ITribunal de JUSllÇ' declarar a,
Iinconstitucionalidade de lei ou de ato normallVO
Ido Distnto Federal ou suspenàer a sua,1gencI3 I
em decísão de medida cautelar. I
§ 5\1 Aplicam-se. no que couber. ao processo de I

julgamento da ação direta de I
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do!
Distrito Federal em face da sua Lei Orgânica as i
nonnas sobre o processo e o julgamento da ação I
direta de inconstitucionalida.de e da ação direta de I
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunall
Federal." . I
Art. 31> Esta Lei entra em vigor na data de sua I

publicação.

Bras.tUa.

CON1'RABS(J)

Parágrafo único. A declaraçllo de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme à Constituição
e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto. tem eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário e â. Administração Pública federal.
estadual e municipal '

Capitulo V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

(Código de Processo Civil)

Art. 29. Acrescentem-se os seguintes parágrafos Art. 482. Remetida a cópia do Acórdão a todos
ao art. 482 do Código de Processo Civil: os juizes. o presidente do Tribunal designarâ a

sessão de julgamento,

PROJETO DE LEI ,2.9 tiL: ICn'

Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declarataria de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

_ CapitulD I
DA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Federal;

"§ III O Ministêrio Público e as pessoas jurídicas
de direito público responsáveis pela edição do ato
questionado, se assim o requererem, poderão
manife.uar-se no incidente de
inconstitucionalidade, observados 05 prazos e
condições fixados no Regimento Interno do
Tribunal.

* 2;.! Os titulares 00 direitO d~ proposltu!a I
referidos no ano 103 da COll5tltulçào paderao i
manífestar~se. por escrito. sobre a questào I
constitucional obJeto de apreCiação pelo orgão 1
es~eclal ou pelo' Pleno do Tribunal. no prazo I
fixado em RelZl.Il1ento. sendo-lhes assegurado o I
díreito de apresentar memoriais ou de pedir aI
juntada de documentos I

§ 32 O relator. consi~~rando a relevância daI
materia e a representatiVIdade d~s post~lantes'l
podera admitir. por desEacho l~comv~l. a
manifestaçào de outros orgaos ou entIdades. I
Art. 30 Acrescentem-se ao ano 89: da L~i n~1
8185. de 14 de maio de 1991. as segumteS!
dispOSIções:

"Art. 8' .'.

[ , , , , ,.,

n) a ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Distrito Federal em face da
sua Lei Orgânica:

(Lei 8.185. de 1991)

l\rt:. 3° Compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar originanamente:

Art. 12 Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da. ação declaratoria de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

_ Capitulo fi
DA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Seçio I
Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de In~onstitucionalid.de

Art. 2~ Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:

I - o Presidente da República:
lI- a Mesa do Senado Federal:
fi . a Mesa d. Câmara dos Deputados;
rv -a Mesa de Assembléia Legislativ. ou • Mesa d. Câmara Legislativa do Distrito

V - o Governador de Est.do ou o Governador do Distrito Federal;
VI • o Procurador-Geral da República;
.VII - o Conselho Federal d. Ordem dos Advogados do Brasil;
VIn - panido político com representação no Congresso Nacional~
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Parãgrafo único. As entidades referidas no item IX deverão demonstrar que a pretensão
por elas deduzida tem peninência direta com o. seus objetivos institucionals.

An. 3' A perição indicará:

1~ Odispositivo da lei ou do Ito nonnativo impugnado e oS fundamentos jutidicos do
pedido em relação a cada uma das impugnações;

fi - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial, .companhada de insttumento de procuração, se for o
caso~ será apresentada em duas vias. devendo conter copías da lei ou do ato nonnauvo impugnado e dos
documentos neces.úrios para comprovar a impugnação.
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Art. 42 A petição inicial inepta. ~ão ibndamemaáa. ~ 3. maniiem.mente improcedente Art. 15. A petição inicial inepta, não fundamentada.. e a manifestamente improcedente
serão liminannente índeferidas !Joío reiator. seria liminarmente indeferidas pelo relator. .

Parágrafo único. Cabe agrava da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 52 Proposta a. ação direta. não se admitirá áesistencia.

Parágrafo único. Cabe agravo da deciSão que indeferir a peú~o inicíal.

Art. 16. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência.

Art. 6ll: O relator oeóirà irubnnaçães aos órgãos ou ás autondades das quais emanou a lei Art. 17. O relator determinara a publicação de edital no Diário da Justiça. e no Diário
ou o ato normatívo impugnado. . Oficial contendo informações sobre a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, o seu

autor e o dispositivo da lei ou do 3to questionado.

.. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária â declaração de
COnstItuCionalidade ou de inconstitucionalidade. estando ausentes Ministros em número que possa influir
no julgamento. este sera suspenso a 1im àe aguardar-se o comparecimento dos .Ministros ausentes, ate
que se atinja o número necessiuio para prolação da decisào num ou noutro sentido.

Art.23. Efetuado o jul~nto, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem
manifestado pelo menOS seis Ministros, quer se trate de a~o direta de incoDSÚtucionalidade ou de ação
declaratória de constitucionalidade.

. SO\:áo II
Da Medida Cautelar em Ação Deelarat6ria de Constitucionalidade

Art.21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da uuúoria absoluta de seus membro.,
poderá deferir pedido de medida cautelar na a~o declaratória de cODSÚtucionalidade, consistente na
determinação de que os juízes e os Tn"bunais suspendam o julgamento dos processo. que envolvam a
aplicação de lei ou do ato normativo objeto da a~o até seu julgamento definirivo.

Plnígnúb único. Concedida a medida cautelar. o Supremo Tn"bunaJ Federal fará publicar
em seção especial do Diário Oliclal da União a parte dispo.itiva da decisão, no prazo de dez dias.
=~ o Tn"bunai proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua

_ • Capitulo IV
DA DECISAO NA AÇAOD~TA DE INCONSTITUCIONALIDADE E NA AÇÃO

DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de
coDSÚtucíonalidade.

§ I' Os demals titulares referidos no art. 103 da Constituição Federal poderão manifestar
se, por escrito, sobre o objeto da ação declaralôna de constitucionalidade no prazo de trinta dias a contar
da publicaçio do edital a que se refere o anigo anterior, podendo apresentar memoriais ou pedir a
juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria.

§ 2'1 O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos
postulantes, poderá, por despacho irrecorrive~ admitir. observado o prazo estabelecido no ""pu!, a
maDÜestaçio de OUtros órgãos ou entidades.

Art. 19. Decorrido o prazo do anigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da
República, que deverá pronunciar-se no prazo de qUinze dias.

Art. 2Q. Vencido o prazo do anigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a
todos os MhJ.imos, e pedirá dia para julgamento.

§ I" Em ca.o de necessidade de esclarecimento de matêria ou circunstância de fáto ou d.
notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações
adicionais, designar perito ou comissão de peritOS para que emita parecer sobre a questão ou fixar data
para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

§ 2" O relator poderá solicitar, ainda, informações aos Tribunais Superiores, ao'
TnDunais federais e aoS Tribunais estaduais acerca. da aplicação da nonna questionada na âmbito de sua
jurisdição.

Seçlo II
Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. j 1. Concedida a meáida cautelar. o Supremo Tribunal Federal fará publicar em
seção especial do Diário Ofici,; da União e do Diário da Justiça da União a pane dispositivada decisão.
no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações iÍ. autoridade da qual tiver emanado o ata,
observando-se. no que couber. o procedimento estabelecido na Seção I deste Capitulo.

§ 1~ A medida cautelar. dotada de eficácia contra todos. seni concedida com efeito ex
DUoe, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe cticácia retroativa

Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato
§ 32 Em caso àe e:cceocionai unzência. o Tribunai Doderã. deferir a medida cautelar sem a normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros.

.a1Jdh~ncia dos órgãos ou das aUloridades das quãis emanou a lei ou o ato nonnativo impugnado. ~

Art. 10. Salvo no periodo de recesso, a medida cautelar na ação direta será~~a P,:,"
decisão da uuúoria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto na art. 22, apos a audi!ncll
dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deveria pronunciar...
se no prazo de cinco dias.

§ I" O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Ger&l da Uni!o e o
procurador-Gera1 da República, no prazo <le três dias.

§ 2' No julgamento do pedido de medida cautelar. será facul~a sust~o oral aos
representantes judiciais do requerente c d... autoridades ou órgãos responsáveIS pela expedição do ato,
na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.

Art. ~ Vencidos os prazos do anigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a
todos os Ministros, e: pedirá dia para julgamento.

§ 1st Em caso de necessida~e de esclarecimento de ~éria ou~~a d~ ~to ou de
notória insuficiência das informações eXistentes nos autos, podera o relator requISItar mIonnaçôes
adicionais, designar perito ou comissão de peritoS para que emita P9!:c~r sobre l\. qucstio, QU .fi?car data
para., em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com expenencta e autondade na matena.

§ 2" O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superiores, ao'
Tn"bunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplica~o da n0ntli' impugnada no ãmbito de sua
juri.dição.

Parám'afo único..-\..s informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado ào
recebimento do pedido.

Art. 7l Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta àe
inconstitucionalidade.

§ 12 Os demaís tiwlares referidos no ano Ze po?erào manifestar-se. po~ ~scrito. sobr~ o
objeto da ação e pedir a Juntada de docume~tos reputados utels para o exame da milten!. no prazo aas
iniormações, bem como apresentar memonals.

§ 29. O relator. consideranáa a relevância da mlteria e a representatividade dos
postUlantes, poderá, por despacho irreconivel, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior,
a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Art. 8' Decorrido o prazo das informações. serão ouvidos, sucessivamente. o Advogado
Gera1 da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de
quinze dias.

Art. 24. Proclamada a constirocionalidade. julgar-se~á improcedente a ação direta ou
§ 211 A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislaçã.o anterior acaso exístente~ procedente evenroal ação declaratória.; c, proclamada a inconstírocionalidade, julgar-se-á procedente a

salvo expressa manifestação em sentido contrário. ação direta ou improcedente eventual ação declaratória.

Art. 12. Havenáo pedido de medida cautelar. a relator. em face da relevância da matéria
e de seu especial signiticacio para a ordem social e a segurança juridica. podelli, após a presmção das
informações. no prazo de dez dias. e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador
Geral da República, sucessivamente. no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao
Tribunal, que terá a fucuidade de julgar definitivamente a ~o.

Capitulom
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Seção I
Da AdmilSibilldade e do Procedimento da Ação Doclaratória de Constitucionalidade

Art. 25. Julgada a ação, far-se-à a comunicação á 3:utoridade ou ao órgão responsável
pela expedição do ato.

. Art. 26. A decisão que declara a constirocionalidade ou a inconstitucionalidade da lei em
a~ ~I~ta ou em ação declaratória é irreconive~ não podendo, igualmente, ser objeto de ação
re3ClSOna.

Art.27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dais terços de seus membros. restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficâcia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a serfixado.

Capitulo V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Parágnúb único. A declaração de cODSÚtucionalidade ou de incoDSÚtucionaJidade.
inclusive a interpretação confonne à Consútul~o e a declaração parcial de inconsútucionalidade sem
redução de texto, têm elicácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário
e à Administração Pública federal, estadual e municipal.Ar!. 14. A petição inicial indicará:

I .. o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e 05 fundamentos jurídicos do

Art. 13. Podem propor a ação declaratória de coosútucionalidade de lei ou ato normaúvo Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o tr.lmito em jul~ado da decisão, o Supremo
~~ Federal fará publicar em seção especial do Diirio da Jusúça e do DIário Oficíal da União a parte
disposmva do acórdão. .

I - o Presidente da República;
11 • a Me.. da CJim"", dos Deputados
m- a Mesa do Senado Federal;
IV - o Procurador-Geral da República.

pedido;

federal:

11 - o pedido, com suas especificações;

m-a existência de controvérsia judicíal relevante sobre a apiícação da disposição objeto Civil:
da ação declaratória.

Parágrafo único. A peúção inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o
caso, se.rá apresentada em duas vias, devendo conter cópías do ato normativo questionado e dos
documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de coDSÚtucionalidade.

Art. 29. Acrescentem-se os seguintes panigrafos .0 art. 482 do Código de Processo

"§ I" O Ministério Público e as pessoas juridicas de direito público responsáveis pela
edição do ato questionado. se assim o requererem, poderio manifestar-se no incldente de
incoosútucionalidade, observados os prazos e condições lixados no Regimento Interno do
Tribunal.
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§~ Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da COIlIIiluiçIo poderio
lIl&IlÍfeItar.... JlOl: escrito, sobre a qutltio COlIIIitucIoDal objeto de apret:laçio pelo ÓfIIO
apecial ou pelo Pleno do Tdbuual, no~ lixado em hgimento, seõdo-lhea lJI&llUfJdo o
diieíto de apresentar memoriais ou de pedir ajllllt&lla de documeIItoa.

§ 3' O relator, COOJiderando a relevincia da maléria e a~ dOI
==.~ poderá admitir, por despacho irreconivel, a maMemçIo 0lI1IOI órgioI ou

An.30. Aaescemem-se ao art. S' da Lei n' S.IS5, de 14 de maio de 1991, u lCjpIÍIltII
diJpoIiçlles:

Mcnagem o' 391

Sonhotel Membros do Congresso Nacional

Nos termos do aniBo 61 da Constituição Federal, submeto i elevada debôenlção de
V_ ExcelCDciu o textO do projeto de lei que "~ dispositivos da Lei 00 4.S98, de 9 de

dezembro de 1965, com a redaçio dada pelas Leis 0"6.657, de 5 de junho de 1979, e 1.960, de 21
dede2:embro de 1919, c da Lei 00 1.429, de 2 de junho de 1992".

"An. S" .
I· ..

n) a açio direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Diltrito Federal em
fàce da lUa Lei Orgânica;

§ 3' Sio pana legítímu para propor a açio clima d. inconstitucionalidade:

a) o Governador do Distrito Federal;
b) aMesa da CimataLesiJlativa;
c) o Procurador-Geral d. JUJlÍÇa;
d) a Ordem dOl Advo~s do Btuil, leçlo do Distrito Federal;
•) u entidad.. sindicais ou de cios.. de atuaçio no DiJtrito Federal, demaastraDdo que a

~~r e1u dedU2ida auarda relaçio de p«tinàlcIa din4a com. OI seus objecivol

f) OI pllrlÍdo. pollticos com representllÇio Il& Clmua Lcgillativa.

§ 4' Aplicam-•• ao processo eiul~o da clima de incormitucionalldade pemtte o
Tribunal de Justiça do Dif\rito Federal. Temtório. u sellUintes disposições:

a) o Procurador·GoraI de Justiça .... sempre ouvido nu lIÇ6es diRtu de
COIlItitucional ou d. inconstituclOn&lidade; B.M. 11' 188

de ,abril de 1997.

b) decIarIda a incorlstitueionalldade por omialo de medida para tomar eI'etiva norma da
Lá OrJjillica do Diltrito Federal, a decisio .... comunicada ao Poder compotOlIIe adoçio
do providâ>cIu necess1riu, e, em lO uatando de órgio admiIliJtrativo, para fU6.~em trinta
diu;

c) JOlIIeIIte pelo VOlO da maíoria absoluta de seus membro. ou de .... órBIo ospecíaI,
poderá o Tribunal d. Justiça declarar a inconstituciooa de lei ou de ato normativo do
Dimito Federal 00 lUIpC<lder a ma vigàlcla an decido de medida eautelIr.

§ SI ApIicam-te, no que couber, ao proceuo de juIpmento' da açIo direta de
iDcomúlUCionalidade de lei ou ato normativo do Diltrito FederII em tàce da IUIL Lá Orginica u
lIOt1IlU sobre o proceuo e o julgomemo da açio direta'd.~e per&IIIe o
Supnmo Tribunal Federal."

Art. 3J. Esta Lá entra an villOl' ll& data de 111& publiclÇio.

llruIIla,

Em 7 de abril de 1997.

l!lu:oluAillimo Senhor Presideme d. República,

Tanho a honra de submeter i aprecIaçlo de VOIA Excelência lllleprojOlO
de lei que objetiva alterar dilpolÍtÍYOs da Lei 11' 4.S98, de 9 de dezembro de 1965, e da Lei 11'
..429, de 2 de junho de 1992.

Aviso n' 460 • SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Brasília. de abril de 1997.

A Lei 11' 4.S91165, ao resuJar o direito de~ e o proceao da
RIpOlII&bilidad contra autoridades que COlll«et'om abusos no exon;lcio de l1l&I f\mç6es,
COIIIlitui femtnon1& jutldica in<lispensivel para o tugU&rdo de diroItOl c prantiu individuais.

Oconc, todavia, que la! Lei, .-lonadaan 1965, etll:01llt&-Je delUada an
vIIriOI upectllS, dado o deaenvoIvimemo poIltlco, lOCial ejuridico do Pais. O SIIleprojeto de lei
ora ancomínllIdo & VOIU Excclincia vi.., pois, conformar referida Lei i atual ConatituiçIo
Federal, a tl'llSdo& intemoclonsl. de que O Bruíl fiz pane, apecíalmente a Convençlo
AIIIericana sobre Direitos Humano. (pacto de SIo José da Costa Rica), prottaIIpda pelo Decreto
~ 67&, da 6 de novembro de 1992, ea normu 0IItrU do diroito JlOIÍlÍVO brasileiro.

Encaminho a ~.. Secrearia M<nIIjjem do Exc.lenrissimo Senhor Pmidente da

República relaliva a projeto de lei que "DIspõe sobre o processo e julpmento da lÇ!o direta de

inconstitucionolidade e da açio declaratória de constitucionalidade pemtte o Supremo TribIIIIIl

Federal".

PRIMEIRA SECflETARIA

Em..o1.I..ti::li 19'H.
De ordem. 00 unhar Secra·

tÓfio·Gerol o Mna para OS dl-
vidas pro r:.:c:;,;io:;;;sõiJ·P'-__

Aaoim é que a pn!lIOII&~ o aetácimo, ao art. 3' da Lei ~
4.191165, da novoa tipoa da alluJo da autoridade, c:onsistentOl em ateIIlado i b'benlllde de

-mt'eslaçIo do~o; à intimidade, à vidaprivada, à honta c à imasan; ao direito de nio

dllcriminaçlo; ao direito de ampla deft:u, e ao Clllllt:Iditóir; i proibiçio da acravidIo o da
1InIcIIo; 101 direitOl eptIlIIlÍU COJIItitucitmals c Iapi. UN/lUl'adOS aoallCUllldos.

Novos tipos de abuso de autoridade, a serem acracidos aqueles que
_sm do ano 4' da Lá 11' 4.891165, lia iaua\fnentc prevíltos pelo anzeprojoto de lei em

1pRÇO. SIo eles: a insuuraçlO d. inquérito OU a JllllIlOSÍIUr& de açio com propósito de

pcnesuiçIo. ou para lItiáUer simple& SCllIimemo petIOII ou ctllIVÍCÇiO poIltica; amanifestaçio,
por llllliRrado, .-lixo do Ministério P6bIlco, membro do Tribunal de Conw, autoridade
policial 00 administmiva, d. oplniio sobre invcstigaçio, inquérito ou processo 00 a diwlgaçio

de fatOl ou infonnaçõcs do que tenha conhecimento em razão do ClIJBll, violando o inton:ssc
p6bIico c o ail;1o \epl, a inÔl1lidade, a vida privada, a honra e a "- do peIIllU; • o
_o indiJlllO a pcuoa sob a custódia de autoridade policial ou a lIXpOIiçio ptlbIica de

-.lo em procosso criminal ou administrativo em desrespeito à intimidllóe, à honra c à
dijplidadc da pcuoa 00mana.

A propotta d. aIteraçio do ano 6' da referida Lei lem por objetivo
lIIIIIbdecor a lIlIIÇio civil em confunnidade com & moeda atualmente em curJO, ban como,
l'IIaIiv&mente à sançIo penal, aumemar a pell& de detençio, consldersndo a gravidade do sbuso
de .-idade, e conformar a pena de multa ao disposto no ano 2" da Lei ~ 7.209, de II de julho
de 1914.
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§ 2' NID eoósllndo no Municipio, no Estado ou na legiJlaçllo milillt nortnlS reguladoras
do inquérito administrativo, setio aplicadas supletivamente aquelas previstas na Lei rfo 8.112, de
II de dezembro do 1990.

Justificável. pois. a proposta.' em consideraçio, a fim de evitar que
autoridades submetidas. em matéria penal, à competência originária de Tribunais Superiores, ou /rcdaçIo:
até do Supremo Tribunal Federal, sejam processadas e julgadas, com base na Lei rfo 8.429/92, por
juizes de primeira instância, subvertendo todo o sistema jurídico nacional de repartiçlo de
competancias.

Propõe-se também nova redação ao § 2' do an. 7' do tal Lei, com o
OICOpO unicamento do adequá-lo ao direito po.itivo vigOllte, o rnomno acomoccndo com o ar!. li,
por meio do qual se recomenda ainda, á açio civi~ a obscrvãncia do pro<:odímonto sumário do
quo trila o Código de Processo Civil, afim de se obt..-em deciSÕes judiciais céleres, bom lIIÚIIa
sua propositura na Justiça Federal, se relativa a ato praticado por autoridade íedotII.

No quo COncoma á Lei rfo 8.429/92, quo diJpõo sobro as JI/lÇÕOS a lOrOIll

aplicadas aos agente. público. que cometerem atos de improbidade adminiatrativa, o anteprojeto
do lei em conJidel'lçllo lhe acrescenta novo dispositivo, quai seia, § 5''';art. 17.

Por meio da proposta de acréscimo de p~o ao art. 17 da Lei rfo
8.429192, pretonde-se resolver polamica doutrinária e jurl.prudoncial. ~ determinar que " açfo

da improbidade será ajuizada no tribunal competOllto para processar O julgar Cl'ÍlIIÍIIIlmel O

agente público, na hipótese de prerrogativa om razio do exercicio do funçio pública.

Tal medida .o. justifica, dada a gravidade dOi atol do irnprobidada
adminiJtrat~ confonne provisio do. 1l'lJ. 9", 10 e 11 da referida Lei, quase todos coniill\lfllldo
illcito penal. É que as ações de improbidade administrativa do dotadas da efeito. mIÍJ gravosos
para o equilibrio juridico-insritucional do que sentençu penai. condenatórias. Com efeito, se, em
matéria~ raras aio as penalidades que onsejam a perda da funçio ou a mIriçio tempoI:árla
de direitos, todas as condonações por atos de improbidade administrativa, confonne previsio do

ano 12 da Lei n' 8.429192, implicam a SUIpOIISão do. direito. Politico. pelo prazo de até dez
anos, e a perda da função publica, além de outras penalidades.

"Art. 6' ..

§ 2' A sançlo civil, caso não .eja possivel fixar o valor do dano. consistirá no .pagamento
de indenttaçio pela autoridade ou funcionário no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) a RS
200.000,00 (dUZOlllo. mil reaiJ).

§ 3' A sançllo será aplicada de acordo com as regras do Código Ponal (Decreto-Lei ri'
2.848, de 7 de dezembro de 1940) e consistitá em:

a) detonçio d.e aeis m.... a doi. ano. e multa;

b) P.etda do cargo e inabilitaçio para o exercício de qualquer outra função publica pelo
prazo d. nas anos.

Art. l' .

"Art. 11. À açIo civil seria aplicáveis as normas do Código de Procos!o Civil (Lei n'
5.869, de li de janeiro d. 1973), devendo observar-se o procedimento sumaríssimo de que trata
OTItulo vu, Capítulo m, anJ. 275 a 281 do referido Código.

Pari,grafo ünico. A açfo civil será proposta porame a Justiça Federal, .e se tratar de ato
praticado por autoridade federal.'

Art. 2' O art. 17 da Lei rfo 8.429, de 2 de junho de 1992, p.... a vigorar com a seguinte

"Art. 17 .

§ SI Aaçlo de improbidade .ert proposta perante o tnbunal competente para processar e
julgar criminalmente o funcionário OU a autoridade, na Iúpótese de prerrogativa de foro em razão
do exercício de funçio publica.'

A1t. 3' Esta Lei entra em vigor na data de .ua publicaçlo.

Brasilia,

PROJETO DE LEr .,2.ct(O \ Iq =r
A\Iiso o' 461 - SUFAR/C. Civil

Altera dispo.itivo. da Lei rfo 4.898, de 9 de dezeinbro de
1965, com a redaçllo dada pelas Lei.".. 6.657, de 5 de
junho de 1979, o7.960, de 21 de d=bro de 1989, e
da Lei n' 8.429, de 2. de junho de 1992.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I' O. arts. 3', 4', 6', 7' e 11 da Lei rfo 4898, de 9 de dezembro de 1965, passam a
vigorar com as seguinte. alterações:

Senhor Primeiro Secretário,

Brasilia. 7 de abril de 1997.

"Art. 3' ..

1) à bberdade de manifestação do pensamento;'

m) à imimidade, à vida privada, á honra e à imagem;

n) ao direito de nio-discriminaçlo;

o) ao direito de ampla defesL e ao contraditório;

p) à proibiçlo da escravidio e da servidlo;

q) aos direito. e garantias comnhucionais alegais ....gurado. aoslWUdos."

"Art. 4' , .

j) instaurar inquérito civil, poUcial ou administrativo ou propoÍ' açIo de DJlUreZI~
criminal ou de improbidade, com propósito de perseguiçio, ou para satisfazer simples sentimento
pouoal ou convicçlo política;

1) lIIlJIifestar o magistrado, o membro do Ministério PUblico, o membro do Tribunal de
Contas, " autoridade policial ou a autoridade administrativa, por qUJlquer~o de COlIIlIDicaçio,
opiniio sobre investigaçlo. inquérito ou processo, ou revelar ou pemuur que cllesuOlll ao
COlIbecimento de terceiro. fJlOJ OU infollllJÇões de que tenha ciênc1a em tuIo do eatBD e que
violem o imeresse publico e o sigjlo legal, a intimidade. a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas;

ml conferir tratamonto indigno a possoa sob a custódia de autoridade policial OU pemitir
a exposiçio pública de acusado em processo criminal OU adminiJtmivo em dettimemo da
intimidade, da honra e da dignidade da pesaos humana."

Encaminho a ..... Secretaria Monsagem do EXl:elentíssimo Sonhar Presidente da
RepI\bli<:a relativa li projeto do lei que " Altera dispositivo. da LeI nO 4.898, de 9 de dezembro de
1965, com a redaçlo dada pelas Leis 0"6.657, de 5 dejunbo de 1979, e 7.960, de 21 de dezembro
de 1989, e da Leio' 8.429, de'1. dojunbo do 1992".

~
Ministro do EstJdo Cbele da Casa Civil

da Presidancia da República

A Sua ExI:eIência O SeMor
Deputado UBIRATAN AGtnAR
PriinciI:P Secretârio da Câmara dos Deputados
BBASIYA.Qf.
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IlIDICAÇ10 lig 788, DE 1997
(DO SR. 30AO COSER)

Sugere ao Poder llXecutivo, por inter-6dio do Mini.t4rio da
F••enda, • prorrog.çlo de pr••o para ade.lo ao Si.tema Integrad,
d. Pagaaanto de Impa.to.. Contrib~içOe. d.. Mictoampr••aB e
Bepr•••• d. Pequeno porte - SIMPLES, in.tituido p.1a L.i nQ
9.317, d. 5 d. d••eabro de 1996.

(!'UBLIQlIII:-SB. IIfCAMIIIHB-SE.)

EJa:eJentlssimo Sr. Ministro da Fazendo:

l.CoosídorIndo o dispoIIo DO f 4·, do li!. r. da lei n..
9.317/96. que inslituiu o SisIema llIlcpdo de~ dIIlmpIlIIOI e~
das MiClll8lDpl'CSl5 c~ de Pequeno Pane;

2.Tendo em COIIIa, • KáIaçIo qIIO YClIIImdo CSII JiIIoma
de arrecadeçIo por pIl\C dos Micro e Pequenos canpnIIIirio5;

3.E, llIInb6m. que _ Fandc palB dIIs pqfoillIrU
JD1IIlioipeil aiodll nIo llOIIlIeBIÜmn formaIiDt SUA adaIo ao SiIcemI, .-deIIIllI dII
.-idade de prorrol!l'Çlo do prazo oriJinaImentc CIlabeIccido .. lei llIl, pelo-.
porJll',Íl60<_> dias.

.
Sala das SeIIlIeI, cm!Jrde lI1IIÇO de 1997.

t:~

REQUERIMENTO
(Do Sr. Joio COHr)

Requer o envio de indicllçio 80
Minlll8rio da Faanda, l'lIIativa ao SIMPLES.

senhor PI'lIIidIInIe,

HOI termoII do art. 113, inci80 I, e § 1·, do Regimento Interno
da C6mln dOI [lepu!IIc:tOI, lllQlIeiro a V. Exa. lMIja encarninhlKla ao Poder
ElcecutiYo a Indicaçlo em anexo, lUgIIindo a prorrogeçAo do PIWO pera adeIIo
ao 81MPI.éS.

Sala dlIII Seae6eB, em rP- rde março de 1997.

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

LEI 9.317 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPOE SOBRE O REGIME TRIBUTÁRIO DAS
MICItOEMPRESAS E DAS J!.MPIWWl DE PEQUENO
POR.TE, INSlTI'UI O SISTEMA INTEGIlAOO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTIUBwçOES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES E DÁ OUTllAS PR.ovmiN'CIAS.

··················..·······..··············cÃPfiüLü·N····· ..
Da Opção pelo SIMPLES

Art.S" - A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição
da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda - CGCIMP, quando o contribuinte prestará
todas as inf01111llÇÕCS necessárias, inclusive quanto:

I - à especificaç§o dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI,
ICMS ou ISS);

fi - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de
pequeno porte).

§ 1° - As pessoas jurídicas jã devidamente cadastradas no
CGCIMF exercerão sua opção pelo SIMPLES mediante alteração
cadastral.

§ T' - A opção exercida de conformidade com este artigo
submetcrâ a pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES a partir do
primeiro ~a do ano-calendârio subseqüente, sendo definitiva para
todo o período.

§ 3° - Excepcionalmente, no ano-calendârio de 1997, a opção
poderá ser efetuada até 31 de março, com efeitos a partir de 1° de
janeiro daquele ano.

§ 4° - O prazo para a opção a que se refere o parágrafo anterior
poderá ser prorrogado por ato da Secretaria da Receita Federal.

§ S· - As pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES deverão
manter em seus estabelecimentos, em local visível ao público, placa
indicativa que esclareça tratar-se de microempresa ou empresa de
pequeno porte inscrita no SIMPLES.

.REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPíTULom

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;
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II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requeri
mento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO N2 789, DE 1997
(DO SR. ARLINDO VARGAS)

Sugere ao poder Executivo a adoç~o de medidas que visem a
criaçAo de um Grupo de Trabalho para solucionar o problema dos
produtores prim~rios.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente:

o Deputado que esta subscreve, de acordo com o Art.
100, § I· e Ar!. 113, inciso I, do Re~i~ento Interno, p~põe que após I,i~ e aprovada pelo
plenário, seja sugerido ao Excelent.ss.mo Senhor PreSidente da Republlca, a adoção da
seguinte providência.

Que Sua Excelência determine ao Senhor Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, a criação de um Grupo de Técnicos para viabilizar e
solucionar definitivamente o grave problema dos produtores que se obngaram a lançar mão
dos estoques de E.G.F e A.G.F. como única folma de se manterem na atividade produriva

JUSTIFICATIVA

Em virtode dos graves problemas que atingiram os
produtores, acreditamos que somente um prazo de lO (dez) anos Jl'lTl: repo~ição dos estoques
e substituindo a garantia em produto por penhor ou hipoteca, estana assim, assegurado ao
Governo, ou ao credor, o recebimento de uma dívida hoje, totalmente incerta.

Todos sabemos que da atividade primária, a lavoura de
arroz, foi a mais atingida, mas sofreram todos os cultivos com a desorganização desta
indlspensâvel atividade.

A falta de uma politica agrícola definida, as altas taxas
de juros, os índices ilegais nos fmanciameotos, a falta de crédito,as importações, o
aviltamento de preços e os congelamentos, é que foram as causas que levaram os bons
produtores a lançarem mão dos estoques.

Cabe-nos destacar que a falta de solução ao problema
dos esioques impedirá o acesso dos produtores a qualquer programa de recupemção do setor
primário.

Salientamos que não desejamos perdoar as dividas dos
armazenadores. Queremos, sim, proporcionar oportunidades para que o Governo receba o
que lhe é devido e que, os produtores, possam farer a terra produzir.

Sala de Sessões, em 25 de março de 1997.

REQUERIMENTO
(Do Senhor ARLINDO VARGAS)

Requer o ellvio de Indicaçio ao
Presidente da República. a adoçio
de medida. para a criaçio de um
Grupo de Trabalho para solueionar
o problema dos produtor.. primári...

Senhor Presidente:

Nos tennos do artigo 113, ineiso l, e § I·, do Regimento inter
no~ CAm,? dos Depotados, requeiro a Vossa Exceiência seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo li Indicação e~ anexo. sugerindo a adoção de medidas para a criação de um Grupo de
Trabalho paro solUCIonar o problema dos produtores primários.

Sala das Sessões, em 25 de março de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

CAPÍTIJLO rn
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativá exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requeri
mento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
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INDlCAÇAO NQ 790, DS 1997
(DO SR •. FERNANDO GABStRA)

Suqere ao poder.Executivo, por intermédio do Ministério das
Relações Exter10rea, a reali~açao de uma Conferência
f~~:~:~i~~:is. para d~Bcutir o fenômeno das migrações

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentlssimo Senhor Ministro das Relaçõcs Exteriores:

A presente Indicaçio tem por objetivo sugerir a Vossa Ex<:elencia

a rcali2açlo de uma Confcr!ncia Internacional pera discutir o fenômeno das migrações

internacionais. A Confer!ncia poderá contar com a p<eSCnça de {CpTCSCnlantes de

Gllvcrno, diplomatas, acad!micos, membros dos Poderes Judiciaírio e Legislativo,

integrantes de organismos intcnlllcionais e de organizações nlio-govcmamentals.

Minha iniciativa deriva... do car8tcr que vem assumindo a

migBÇlo internacional neste final de século. Em primeiro lugar, fatotes como os avan<;oS

na tecnologia de transportes, que facilitaram as viagens internacionais, e as infortllllÇÕCS

disponíveis IIOS meios de comunicação, que divulgam os modos de vida de todos os pslscs

do mundo, dcopcrtam a atcnçio de todos habitantes do pàneta. Cidadlos do Terceiro

Mondo scnIcm-sc encorajados a vcodcr sua força de llabe.Ibo onde acham roelbor, quer

dizer, em pai..... desenvolvidos, onde em l!Cflll os ssImos são mais altos e os direitos

lIW!bistu do~dosde forma mais cIicaz.

Além disso, o aumento da popuIaçlo' em algumas regiões do

mundo, especialmente a África, tem causado forte preuio sobtc a disponibilidade dos

recursos nalUlais, que se reflete no aumento da pobreza. O esgotamento das condições do

solo, dos recursos aqüifcros e a perda da biodiversidadc são algumas das CODJCqil!ncias da

supcr.utilizaçio dos recW'SOS causada por crescimentos populacionais dcsoIdenados. A

potCCla mais pobre da popuIaçlo é em geral a que mais sofre com esse tipo de degradaçlo

ambiental. Fugindo dessas condições de vida, parte desta população migra pera sociedades

mais afluentes - são os chamados "refugiados ambientais" • cujo nÚlllCrO tende a aumentar

à proporção em que se agrava a degmdaçlo do meio ambiente nessas regiões.

A resposta da maioria dos países a esse fluxo de imigraçlo é

aumentar o aparato d. inspcçlo e controle nos postos de entrada e salda nas fronteiras.

Com efeito, os Governos mantem-se determinados a controlar quem entra e sal do seu

tcrrltório, em virtude dos efeitos econômicos e sociaisl das migrações. A tenslo entre os

dois fluxos cresce a cada dia: de um lado, a mobilidade que a tecnologia confare para que

pessoas • assim como bens • cruzem as fronteiras. De outro, os paises levantando barreiras

contra essa circulação livre, barreiras essas c~o custo polltico e econômico c=c a cada

dia

Em relaçlo à polltica interna, o aumento do fluxo mignWlrio •

estimado pela NllÇÕCs Unidas em cem (IDO) milhões de migmntes em todo o mundo no

ano de 1993 • estimulou o crescimento de pertidos de ultra-direita na Europa, que apóiam

restrições à imigraçio, são nacionalistas e extremamenlc xenófobos. Estas atitudes

auumem um caràtcr ainda mais grave quando aparecem em cena grupos como os alemies

tu:onazistas, os "skinhcads", que alimentam cada vez mais o ódio e a viol!ncia pelos

C!lraDgciros, convencidos de que eles estio roubando os postos de trabalho dos cidadlos

naciooais. Os ataques aos estrangeiros na Europa demonstram, perigosamente, um

recrudescimento do racismo em diversas camadas da popo1açlo.

Ainda mais, que u idéias compertilhadas por CS!lCS partidos ultra

nacionalistas estio a infiltrar-se nas legisIaçõcs nacionais, COlllo é o caso da Lei Ile\xé,

CI1io artigo que obriga o cidadlo a comunicar a salda de um estrangeiro hospedado em sua

casa é um exemplo de como a xenofobia e o racismo são incompllúveis com as liberdades

civis.

Acrescento, ainda, que os migrantcs, em sua busca por uma vida

melhor, sofrem com a falta de proteçIo legal; o medo da deportaçlo, caso estejam em

situaçlo ilegal; os salários mais baixos do que a popo1açIo nativa; as medidas tomadas

pelos Governos~ reduzir seus beneficios sociais. Esta situaçio constitui um verdadeiro

desrespeito aos direitos humanos.
Diante de um problema que envolve tantos aspectos, forçoso é

OOllCluir que qualquer soluç.1o só poderá ser fruto da negociaçlo e da cooperaçlo

internacional. A rcalizaçio de uma Confer!ncia, a partir de uma iniciativa brasileira,
podem lançar as bases para a união dos esfolÇos internacionais em torno da resolução do

problema.

Diante do exposto, minha sugestão é pela realizaçio de uma

Confcr!ncia Internacional pera discutir o fenômeno das migrações internacionais.

Saladas Sessões, em?(de~ de 1997.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Requer seja encaminhada ao Poder
ExecutiVo a anexa Indicação. sugerindo ao
Ministério dl1S Relações Exteriores a realização de
tona Conferência Internacíonal para discutir o
fenômeno das mIgrações internacionais.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. &a., nos termos do ar!. 113, inciso I e §lo do

Regimento Interno, encaminhar ao Poder Executivo a anexa Indicação, sugerindo ao
Ministro das Relações Extcrlores a realizaçlo de uma Conferência Internacional pera
discutir o fenômeno das migrações internacionais.

Sala das Sessões, emer.J;;e ?JlIut. de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO IN1ERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TíTULüIV
Das Proposições
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CAPÍTIJLom

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requeri
mento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

lNDlCAÇAO NO 791, DE 1997
(DO SR. ANTONIO DO VALLE)

Cônscios de estar colaliomndo, através da presente iniciativa, para o
desejado desenvolvimento de nossa agricultura, equacionando-se um de seus muitos
problemas, pennanecemos na expectativa de acolhimento desta Indica.yão pelo Poder
Executivo.

REQUERIMENTO N° • de 1997

(Do Sr. ANTONIO no VALLE)

Requer o envio ao Poder Executivo de
Indicação relativa ao eSlabelecime~to de uma política
nacIOnal de apoIo aos pequenos agncultores, mediante
o incentivo à mecanização agricola.

Sugere ao poder Executivo o estabelftc~mento de
nacional de apoio aoS p«:quenoB agr~cultores,
incentivo à mecanizaçao agrJ.cola.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

uma politica
mediante o

Senhor Presidente:

A agricultura de pequena escala, inc1usive aquela praticada em escala
familiar, é responsável pela maior perte da produção agropeeuária nacional, em particular
dos alimentos básicos consumidos peja população brasileira, como o fcijão e a mandioca.

Todavi~ esse importantíssimo segmento de nossa agricultura encontra~se em situação

bastante desfavorável, na atual conjuntura econômica, o que tem levado inúmeros pequenos
produtores à falência, com o conseqüente abandono da atividade produtiva

A viabilização da agricultum de pequena escala, neste momento,
depende do apoio governamental. O PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar constitui iniciativa fundamental, mas ainda insuficiente para pôr fim à
grave crise por que passa o setor.

o preparo da term para O plantio e tantas outras operações que se
fazem necessàrias à produção agrícola muitas vezes têm sido obstaculizadas pela falta de
tratores e implementas, ou pela ausência de recursos para a contratação desses serviÇOS a
terceiros. Conrolida·se, desta fonna, o ciclo vicioso da pobreza rural, com conseqQências
sabidamente desastrosas para a sociedade e para a economia.

É fundamental estimular.... o aumento da produção e da
produtividade na agrícultum de pequena escala e a mecanização é uma etapa decisiva para o
alcance deste nobre objetivo. Nossa sugestão consiste em que o Poder Executivo, através do
Ministério da Agricultum e do Abastecimento, implemente uma polltica nacional de apoio
aos pequenos agricultores, detentores a qnalquer titulo de imóveis rurais com~ de até 50
ha, mediante o repasse de recursos destinados ao aluguel de máquinas . p1eytentos
agricow. j

A opção pelo aluguel decorre da reconhecida dificuldade para se

alocarem os vultosos recursos que seriam necessàrios para o financiamento da aquisição 

em condições favorecidas - do maquinàrio em questão.

Os beneficiàrios de tal incentivo seriam selecionados por conselhos

comunitários, em cada região. O Poder Público, através dos serviços de extensão rural

(EMATER e similares) prestaria orientação técnica aos produtores rurais e fiscalizaria o

correto emprego dos recursos alocados.

Nos tennos do artigo 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da
Càlnara dos Deputados, requeiro a V. Ex' seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação

em anexo, sugerindo o estabelecimento de uma política nacional de apoio .os pequenos
agricultores, mediante o incentivo à mecanização agricola.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições
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CAPíTULom

Das Indicações

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

(Do Sr. NilIon Baiano)

Abril de 1997

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

§ l° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO No 794, DE 1997
(DO SR. NILTON BAIANO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das
Relações Exteriores, a adoçA0 de medidas que vilSBm. resolver o
problema dos cirurgiões-dentistas brasileiros em Portugal.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentlssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores:

A preJCIIle indícaçlo tem por o~ctivo SUllCrir. Voua Excel!ncia
a adoção de medidas ponl ft!Olver o problema dos cirurgi1les-<lenti1laS brasileiros em
Portugal.

Noua iniciativa deriva-se do recebimento. por esta Cua, de
frcqllentes recllllllllÇÕeS e deJ!úncias, advindas dos cirurgiões-dentistas brasileiros
residentes em Portugal. ace= das dificuldades que eles <Xlntinuam enmntando pua
exercer sua profissão naquele JlOÍs.

Fomos informados de que, até boje, pessados oito lIlOS do inlcio
do problema, os dentistas bmileiros nio conseguirsm obter o recoobecimento do seu
diploma conto equivalente ao diploma JlOIIUlltl!s. Tal fato continua a OCO=, mesmo
com a existência de tIlIl. Acordo internacional que versa sobre o recoobecimcnto de
diplomas e de um memoondo de entendimento que estabelece o recoobecimel1to mútuo
de diplomas de ensino superior. A <XlOSOqllênci•.ponl os~ é que eles
t!m que posar porte de seus rendimentos a um dentista poItU&uês, JlII& e= a
profissão. .

A imprensa IOUIlCia que Brasil e Portugal DegocWn tIOVO AconIo,
que deverá ser assinado durante a visita do J>rimeiro.Ministro JlOflUl!UÕS ao Brasil, em
abril. A Associaçlo BrasiIeiIa de Odontologia" SeçIo PorlujjI1, COItludo, afuma que este
novo A<Xlrdo n50 rewlvetá • situaçlo, posto que n!o garante a cquival!Dcia doo diplomas.

A propoJtt\ jlIlrtugue~ é de conferir aos brasilo:iros o titulo de cirurgiãG-dentista, e nio de

médico-dentista, que é o titulo jlIlrtuguês.
Temos certeza e confiança de que o Ministério das Relações

Exteriores. que sempre desempenha suas funções de fonna competente, 5Jberá conduzir
esta situaç!o com o Governo jlIlrtuguês da maneim delicadll, jlIlrém firme, que el. exige.
Saberá fàzer cumprir os acordos internaeiolUtis ou adotar outras medi&. para evitar que

os profiSlliolllds brlIsileiros continuem. ser tratados com desÇlSO.

Assim, nossa indicaç!Q é no sentido de sugerir que OMinistério

dlls Relações Exteriores adote medidlls para resolver o problema dos cirurgilies-dentislll5
brasileiros residentes em Portugll!.

Sala dlls Sessões. em Ide()4de 1997.

Requer que seja encaminhada ao Ministro
das Relaçães Exteriores a anexa indicação.
sugerindo a adoção de medidas para r".solver o
problema dos cirurgiões-dentistas brasileiros em
Portugal.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. lixa, DOS tennos do ar!. 113, inciso 1 e §1° do

Regimento lnterno, encmninbar ao Poder Executivo a anexa lndicação, sugerindo ao

Ministro dlls Relações Exteriores a adoçIo de medidas para resolver o problema dos
cirurgíõeB-dentistas brasileiros em Portugll!.

s.Ja das Sessões, em \ deO~ de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INfERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

CAPíTULOm

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Nà hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

.......................................................................~ .



Ao mesmo tempo em que a ProdllÇlo de carros a álcool cai a. zero
no nosso País, a Ford lança veiculo a álcool nos Estados Unidos. O modelo Taurus 97 é
movido a mistura de álcool e gasolina, sendo 85% (nitenta e cinco por cento) dn primeiro
e apenas 15% (quinze por cento) dn segundo combustível. E o veiculo ficou ainda mil e

quínhenlo5 dôlares mais baJato.

Abril de 1997

INDICAÇAO NO 795, DE 1997
(DO SR. NILTON BAIANO)

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 9 08881

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excclentissimo Senhor Ministro de Estado da !Ddústria, do
Comêrcio e do Turismo:

Sugiro a Vossa Excelêneia ordenar providências para a =1izaçlo
de um fórum sobre o futuro do álcool clllburante no País, com a panicipaçlo dos diversos
segmentos envolvidos, em especial, dos usuários, das montadoras de veiculos, dos
produtores de açúcar e álcool, das autoridades federais em combustlveis, das
distribuidoras de combustíveis, e de especialistas de palscs selecionados.

o nosso Pais defronta·se com uma situaçio peculiar. Ao mcsrno
tempo em que se observa um cenário n.cional apontando para o esgo!alncnlO da
capccidade de absorçio da mio-dc-<lbra pelas cidades, para a CSC&S$CZ de rceUl10S

dcstínados a ínvcstímentos, e para uma crcsccntc prcocupaçIo com a qualidade ambíetttal,
o Pais pratíca uma polltíca no sentido inverso, pelo menos no segmento cncrgl!tico.

Ê fato que o Instituto Brasileiro de G<ografia e Estati5tica registra
uma revcrnio de tendência na locaiizaçlo da demanda por 1Jtio-dc.obra. fazendo crer que
o fluxo de migração mndou de sentido, possando da metrópole para o campo. Pelo lI1CII05

é esse o registro do último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicilios, de 1993. A popuJaçlo ceonoml~ ativa na Iljlricultura C1CSCCU de

quatorze milhões de trabalhadores em 1990. para dezo.ito milhões em 1993. Isso significa
que a quase totalidade do crescimento do emprego no Pais concentrou-se no campo

naquele periodo.

E parece que boa parte das autoridades energéticas nacionais não
se dá conta desse fenômeno natural, pois demonstra querer rejeitar o álcool como
combustível, exatamente aquela fonte energética mais demandadora de trabalho no
campo, além de ser muito mais limpa do que a alternativa concorrente, e de ser totalmente
produzida pela iniciativa privada. sem requerer investimentos estatais.

o paradoxo tem raizes dentro do propnn Pnder Executivo.
Recememente, através de merchClndising em novela da Rede Globo de Televisão fornos
obrigados a assistir vigorosa propaganda contra o uso do álconl. Por irresponsabilidade nu
desinforrnaçãn. muito provavelmente patrocinada pela Petrnbrás, fni veiculada
propaganda contra o' uso do álcool. A personagem que .represetllllva 'uma empregada
doméstica de um Senador da República fez comentários inveridicns e irresponsáveis sobre
n álcooi ~arburante duraníe a novela "Rei do Gado". Ao invés de empregada de Senador,
mais parceia urna funcionária da corporação do petrólen.

Se o álcool nllo fosse um forte concorrente da gasolina, por que
plItrocinar campanha de opinião pública pela televisão ? A quem interessaria extinguir o

uso do álcool corno combustível?

o mais estranho, contudo, é que, ao mesmó tempo em que isso
ocorre entre nós, em diversos outros paises, ainda não dominadores da tecnologia de
produção e uso de ál<;ool, dá·se inicio á implantação de programas de substituiç!o de
combustiveis fósseis pelo etanol.

A índia estuda aumento no subsidio para o açúcar, pretendendo

elevar o subsidio de vinte e cinco, para trezentos e trinta e um centavos de dólar por
quilograma.

Assím, paises comn os Estados Unídos da América, a França, a
Alemanha, a Suécia e o Canadá criam seus programas de produção e utilizaçlo do álcool,
enquanto que o nosso Brasil coloca u Proálcool em crise.

Para essas nações, u álcool não é visto apenas pelo aspecto
financeiro imediato. mas como um bem econômico. mensurando as contribuições para a
getllção de empregos, os beneficios ã qualidade ambiental, o fato de ser um combustivel
renovável, entre outros fatores. adequando·se perfeitamente ao novo paradigma do
desenvolvimentn global ecologicamente sustentável.

É verdade que o Proálcool surgiu a partir de um forte apelo
governamental. aceiro como desafio pelos então produtores de IlÇlicar e pelos fabricantes
de veiculos. É também verdade que somente uma participação conjunta. unindo interesses
governamentais, do segmento sucroalcooleiro e dos consumidores, é que soerguerá
novamenteo uso do álcool corno combustível veicular.

Para tanto, cabe ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo coordenar novamente, através da Comissão lnterrninisterial do Álcool, açiles no
sentido de soerguer o uso do álcool carburante, devolvendo a confiança aos mais de quatro
milhões de proprietários de veículos a álcool.

Ante o exposto, sugiro a Vossa Excelência ordenar providências
para realizar, com a brevidade possível, fôrum para debater e sugerir políticas e medidas
para revitaliw o .uso do álcool no Pais, com a plinicipaçio de todos os segmentos
envolvídos.

saIa das Sessões, em Q I de &\.~, ( de 1997.

REQUERIMENTO

(Do Sr. NiltónBalano)

Reqocr o envio de Indicaçio ao
Excclenlissimo Senhor Ministro de .Estado da
Indústria; do Comércio e do Turismo, SIIlICrindo a
realização de um fórum para debeter o futuro do
álcool carbtuante.

SenhorPresidente:

Requeiro a V. Exa., 'nós'termos do art.. 113; inciso 1, e fi·, do

Rcgímento Intcmo da CàmJra dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicaçio em anexo, sugerindo a 'reaIi7.açio de um fórum Pua discutir a polltica do álcool
como combustível veicular.



08882 Quarta~feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO·INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo N° 1.7 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INfERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

............................................................................_, .
TÍTULO IV

Das Proposições

..................................................................................................................
CAPiTULOm

Das Indicações

Art. 113. Indicação ê a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa.hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
..........................................................................................................~.....
................................................................................................................

INDICAÇAO NR 796, DE 1997
(DO SR. GOllZAG1I PATRIOTA)

sugara ao Poder SXec;:ut:l..,o, por intarJll6d:l.o do Minbt6ri0 do !Ia:l.o
llJlbiente, dos Ileeureoe H:tddeoa, e dll AlasOnie IAlIal a
continuidade da conetruçlo da Adutora do Garça. ao Ria~ do
:~~u:.Poço do IC6,. Santa Maria da Boa Vbta, E.tado de

estruturadas. pagando-lhes 1,5 (um e meio) salários minimos mensais, há

uma década, sem lhes entregar a água para a produção agricol~erando

nessas agrovilas a superpopulação de crianças e muitos dos adolesc.mtes

assentados, engrossando o descaminho da marginalização, nos centros

urbanos.

Outro 6rgão governamental que vem investindo

mi\hlles de reais com a chamada reforma agrária do senhor Fernando

Henrique Cardoso, é o INCRA, infelizmente, em Pernambuco esse

dinheiro ninguém vê sua cor. São dezenas de projetos de reforma

agrária, muitos dos quais. em terras ocupadas pelo M.s.T. - Movimento

dps Sem Terras. praticamente improdutivas, por falta de recursos para

suas infra-estrUturas. principalmente. os pequenos produtores do Rio São

Francisco.

Aproveitamos os feriados de Semana Santa para

visitar alguns desses assentamentos do INCRA. dentre eles, O

PROJETO POÇO DO ICÓ, em Santa Maria da Boa ViSta, com 850

hectares. 26 familías de agricultores, terras parcialmente prepaI'lldas.

distante apenas 05 (cinco) quilômetros da Adutora do Garças, e, sem

água para suas irrigações.

NIo fosse as benéficas aÇões do atual

Superintendente do JNCRA, em Pernambuco, Dr. Roosevelt Gonçalves,

que vem fazendo das tripas coração, para manter os Projetos do INeRA,

nada mais ali existiria.

Constatamos por intennédio de lideranças

políticas e runrls de Santa Maria da Boa Vista, a exemplo de Rogério

Júnior; José Walberto: José Gildásio; Cicero Pires: João André, Benedito

Alves; entre outros que a solução para resolver o problema dos projetos

Poço do Icó, Barra do Jacaré, LagO,a da Pedra, Garças e outros desse

vale, para irrigar aproximadamente 5.000 hectares e beneficiar mais de

500 (quinhentas familias) é a continuação da' Adutora do Garças até o

Riacho do Bangu@, numa extensão de apenas OS (cinco) quilômetros,

com aproveitamento das atuaism~bombas e eletrificaç~o já existentes.
, , '

Feito este registro. dirigimos apelo a Vassas

Excelências. objetivando a imedia~ construção dessa pequena Adutora,

GarçaslPoço do Icó, para resolver o problema d~ 500 (quinhentas)

fiunilias dos sem-terras em Pernambuco.

(PUBLIQUJ:-SE. EllCAMIIIHI!:-SB.)

Não bastasse a "ação" antieconômica

da CHESF - Companhia Hídio.EI~ca .do SIo Fnmcisco, no

reassentamento de mais 'de sctcmil familias de trabalhadores rurais da

rcgilo do sub-médio SIo Francisco, com a <:onstruçlo da ban:agem de

,Itapllrica, em PctrolAndia, colocando-as em suas agrovilu infra-

Kr..se:
~xcelentíssimos S~ .MinistroS Raul JuagJUD e Gutavo
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA- PSBIPE)

Requer o encaminhamento da indicaçlo
anexa, aos Senhores Ministros de Estado
da Refonna Agrária e Recursos Hldricos
sugerindo a continuidade da construção
da Adutora do Garças ao IUacbo do
Banguê, em Poço do lcó, Santa Maria
da Boa Vista-PE.

Senhor Presidente:

N\lS termos do art. 113, inciso I, e parágrafo I·, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex" seja encllIllin"hada aos
Senhores Ministros de Estado da Refonna AgráI'ia e Recursos HIdricos a
indicação anexa que sugere a continuidade da construçlio da Adutora do
Garças ao Riacbo do Banguê, em Poço do Icó, Santa Maria da Boa Vista
PE.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO.INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APRPVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TíTIJLOIV
Das Proposições

CAPíTULam

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

fi - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇ10 NR 798, DE 1997
(DO SR. ANTONIO JORGE)

Suvere ao poder Executivo, por intermédio do Ministério
Extraordin'rio de Política Fundi~ria • o exame da oportunidade e
conveniência de Berem feitas alteraçaes na cobrança do ITR.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

Os proprietários de terras improdutivas, de parcos
recllIllOS econômicos, especialmente nas regiões mais pobres do Pais,
enfrentarão sérias dificuldades para arcar com o ônus de pagamento do ITR
correspondente.

Por essa razão, atendendo a apelo que nos foi
apresentado por proprietários rurais do Estado do Tocantins, que,
efetivamente, nlio têm como pagar esse tributo, sugerimos, nesta Indicação,
que o Sr. Ministro Extraordinário da Politica Fundiária (INCRA), examine a
óportUnidade e conveniência de adoç~ das seguintes medidas:

a) pagamento do tributo de uma só vez,
com desconto de trinta por cento, ou em oito parcelas mensais, sem
acréscimo;

b) pagar o tributo com parte da própria
terra em tantos hectares quantos corresponderem ao valor do ITR devido;

c) possibilidade de venda, por
intermédio do INCRA, do restante do imóvel, no caso da alinea anterior,
pelo preço de mercado na região.

É a sugestlio que oferecemos, para atenuar as agruras dos
proprietários rurais sem recllIllOS.

Sala das Sessões; aos tO L { A tJ 'iL ( '3 t-

~
..{;»~

JORGE
. P do Federal

Senbor Presidente,

. Em conformidade com o preceimado no art. 113, do
Reglment~ ~temo, requeiro a Vossa El.(cçlência,. ouvida a Mesa, a remessa,
ao ~r. Muustro Extraordinário da Politica Fundiária (INCRA), da anexa
~dicaç~, que sugere alterações na forma de cobrança do ITR sobre terras
improdutivas.

Sala das Sessões, aos Ol. t A(;fI{ '3.(-.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENAl;;ÁO DE ESTUDO~ LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPíTULOm

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇ!O N2 799, DE 1997
(DA SRA. MARIA VALADI.O)

Sugere ao poder Executivo que incremente programas de
treinamento e reciclagem de policiais, militares e civis, coa o
objetivo de melhorar Q atendimento, assim como estabelecer uaa
linha telefônica para denftnciaa de abusos perpetrados pox
policiais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMItlHE-SE.)

ExcelentiMimo Senhor Presidente da República,

Tratando de assunto cuja iniciativa compete privativamente a
Vossa Excelência, sugiro que seja encaminhado ao Ministério da Justiça
orientaçllo para que se faça uma reavaliação ampla das condições psicológicas
dos elementos que atualmente compõem a Policia Civil e Policia Militar, assim
como a acuidade dos exames de' admissllo para as respectivas funçlles e
incremento de programas de treinamento e reciclagem dos policiais. Sugiro,
ainda, a instalaçllo de uma linha telefõnica, de fácil acesso à populaçllo,
destinada a receber denúncias de abusos perpetrados por policiais, que, além
possibilitar a apuraçllo e puniçllo dos casos cabíveis, deverá servir de fonte de
retroalimentação para os programas de reciclagem dos corpos de guarda

São 'notórias as arbitrariedades, mal atendimento, extorsões e
abusos perpetradas por policiais militares e cívis, a ponto de a populaçllo ter
uma imagem altamente desfavorável sobre o serviço de segurança, que, nio
I'lIIlIII1eIlte, segundo fatos testemunhados, consiste em mais uma ameaça do que
um efetivo serviço de proteção ao cidadllo. Acredítamos que os elementos que
comprometem o bom nome e a imprescindível confiabilidade do sístema de
segurança scjllDl minoria No cntJIlIto, urge que se tome medidas corretivas
urgentes, de mQdo a nAo denegrir, ainda mais, a idoneídade dos policiais a ponto
de tomá-los desacreditados pela população, o que acarretaria inumeráveis
distorções sociais.

Brasilia,~de abril de 1997.

4>A,,~'r'L~
Dep.b:d~ VALADÃO

PFL-GO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

Na forma combinada do previsto no art. 113, inciso I, e de seu

§ 1·, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelenda que se digne

encaminhar a auexa Iadicaçio ao Senhor Presidente da República, com

vlatu a deunvolver programas objetivaudo a melhora de qualidade dos

serviços da pollc:ia miutar e civil, seja, através de seleçlo mais criteriosa, ,

seja através de ciclos de treinamento e reciclagem, assim como Clltabelecer

.IU linha de telefone, de fácil a"esso da populaçl~, para denúucias de

abusos dos m6mos.

Sala das Sessões,e~e abril de 1997

Cfr\~~
Deputada~ VALADÃO

PFL-GO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

;REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARAI>PS.DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INIERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULO IV

Das Proposições

................................................................................................................
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CAPÍTULO III

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
................................................................................................................
................................................................................................................

INDICAÇAO N2 800, DE 1997
(DO SR. LIMA NETTO)

jsu90re ao poder Executivo a elaboração.de Projeto de Lei que
disponha sobre a auditoria dos benef1c1os concedidos pelo INSS.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Requeiro a V.Exa, baseado no Art 113 do Regimento
Interno, a indicação ao Poder Executivo da elaboração de Projeto de Lei que
disponha sobre a auditoria dos beneficios concedidos pelo INSS,
consideraudo que as fraudes no INSS são inúmeras e o TCU, apesar de
altamente qualificado,não dispõe de ·pessoal suficiente para uma auditoria
completa em todos os beneficios e em todos oS'postos do INSS.

Sugere.se a seguinte proposição:

Art 1" O Ministério da Previdência e Assistência
Social fica autorizado a contratar auditores externos para auditar
todos os beneficios concedidos pelo INSS. .. .

Art 2° A remuneraçio destes auditores, empresas
ou pellSUas rlSlcas, será variável baseado na economia efetivamente
conseguida. '

Art 3° Estes auditores, nio poderio receber, a
qualquer titulo, remuneraçio rlXl\, ou.ajud, de cusUl·p·~lo seu trabalho.

Art 4' Por cada caso Irregular apontado pela
auditoria e efetivamente corrigido pelo INSS, o auditor fará jus a uma
percentagem nio superior a 20% da economia gerada mensalmente,
pelol próximos 12 meses.

Nestes termos
Pede deferimento.

Brasllia, 31 de m;frço de 1997.

~f)~
Deputado LIMA NETTO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

. .
TíTULO IV

Das Proposições

................................................................................................................
CAPíTULO III

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté-
ria de iniciativa da Câmara. .

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congrésso Nacional.
................................................................................................................
.................................................................................................................

INDICAÇAD N2 801, DE 1997
(DO SR. EULER RIBEIRO)

Suge7'e. ao Poder . Executiv,? o envio de Proj eto de Lei para
perm1t1r ao InS~l.tuto Nac1.onal do Seguro Social - INSS local
â:l~~~~~sc~~~~~~~~c~:s~restaçãode serviços com os municípios e

(PUBLIQUE-SE. ENCl\MINHE-SE.)

o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I° O instirnto Nacional de Seguro Social- INSS celebrará Convênio
com o Municipio onde não tenba unidade de seguro social local, para prestar
selVÍços de atendimento a segurado da Previdência Social para concessão e
manutenção de beneficios, sob orientação, coordenação e supelVÍsão dos
órgãos competente do INSS.

Art. 2° O convênio disporá sobre o ressarcimento das despesas
correspondentes ao vohune dos selVÍços prestados, mediante a dedução do
valor das contribuições providenciarias devidas pelo municipio.

Art. 3° O INSS poderá colaborar para a complementação das instalações
e equipamentos ou fornecer outros recursos materiais para a melhoria do
padrão de atendimento aos beneficiários.

Art. 4° A prestação de selVÍços decorrente da execução do convênio,
objeto desta lei, não criará vinculo empregatício entre o INSS e os selVÍdores
da Prefeitura do Municipio.
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Art. S" Esta lei entra em vigor na data de !!Ull publicação, revogadas as
disposiçlíell em coo.ttário.

Sala das seuõe.s,

JUSTIFICAÇÃO

A presente indicação pretende objetivar a capacidade do INSS
para municipalizar parte dos seus serviços providenciarias, mormente naqueles
municipios não contemplados pela rede de atendimento do próprio INSS.

Muitos segurados e beneficiários do sistema são instados a
empreender longos o onerosos deslocamentos aos Postos de Atendimento do
INSS, justamente onde menor poder aquisitivo, em muitos casos para um
atendimeuto já tardio a centenas de quilômetros de suas origens onde sequer há
balcões de informações.

A experiência de descentralização pela terceirização dos serviços
atra'vés do ECf não foi vitoriosa, de vr:z. que aquela Empresa Pública não é
suficientemente ajlllfClhada em todos os municipios brasileiros.

Além disso, entes municipais, muitos inadimplentes para com o
TeIOUfO providenciário e, por conta disto, impedidos de receber veIbas
federais imprescindlveis como o Fundo de Participação dos Municipios,
Prognmia do Leite e outros poderá regularizar esta grave situação, via
execução de convênios de que trata o presente projeto de lei.

Sala das sessões, em

Brasília. OI de abril de 1997

OF. N" 074/97

Senhor Presidente,

Nos tennos do art. 113, I e *I" do regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito de Vossa Excelência, que faça encaminhar ao
Executivo a anexa.

INDICAÇÃO 80' jc4::y
No sentido de enviar à Câmara dos Deputados projeto de lei

para permitir ao INSS local celebrar convênios de prestação de serviços com os
municipios.

Nestes termos pede deferimento.

Sala das sessões, em

~ ')
EULER RIBEIRO •
Deputado Federal

Exmo.Sr.
DEPUTADO MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
70160-900

"LEGISLÀçÃo'crrÃDÃANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17.DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

TíTULO IV
Das Proposições

.................................................................................................................
cAPíTIJLom
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre tmté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa l1ipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇ.ll.O Ng 802, DI! 1997
(DO SR. JARBAS LIMA)

Sugera, ao Poder Executivo, por interaédio do Minist4.rio do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos 'e' da Amazônia Lagal,
providências para coibir pesca predatória praticada no litoral
norte,do Rio Grande do Sul.

: PUBLIQUE-SE. ENCAMINIIE-BI!.)

Excelentissimo Senhor Ministro do Mcio Ambíente, dos~
Hídricos e da Amazônia Legal:

Recebemo. denúncia de que, no tre<$o com""",ndido entre
Tramandai e Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nio Sf: encontra mais peixe no
mar e a razio para isso está na pesca predatória que vem sendo praticada nos ú1tim05
1lJI05.

Embora proibida, a pesca de peixes de tamanho inferior a 20
cenlúnetro. e em locais de reprodw;lo, OCO"" desbragadamente naquela rqfIo. a.rco.
pesqpeíros call1IinenJes, em grandes comboios, se utilizam de extensas redes de~

de ma1has finu, capturando peixes de todo °~. comerciali2áveis on nio.

Os peixes apreendidos que nio aImldcm ao tamanho C<lIMnlialIio
dewlvidos ao mar, já mortos, e acabam indo pmt nas praias. Numa detas ocuil5cs,
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entre 05 dias 4 e 6 de fevereiro do corrente, os caminhões de lixo foram obrigados a
rccolller milhares de peixes diminutos, em meio aos banhistas atônitos.

De nada valem as denúncias feitas junto à Superintendência do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos NatuIais Renováveis - IBAMA noC'>

Rio Grande do Sul. O IBAMA alega não dispor de helicóptero próprio, não poder contar
com helicóptero militar e não ter meios para fiscalizar.

A continuar a situação atual, em dois anos não haverá peixes nem
nas plataformas de pesca

Face ao exposto, solicitamos enérgicas providências desse

Ministério para coibir tais ações predatórias contra o meio ambiente.

Sala das Sessões, emv::tle,;>4 de 1r,
V

Depu )í'bas Lima
~.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Jarbas Lima)

Requer o envio de Indicação ao Ministro do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal sobre pesca predatória praticada
no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente:

Nos termos do ar!. 113, inciso r, e § 1°, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhada ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, a Indicação em anexo, sugerindo a adoção de

medidas para coibir a pesca predatória praticada no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, emO3de O/r

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTIJLOIV

Das Proposições

CAPÍTULom

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

n- sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇJlO NO 803, DE 1997
(DO SR. AIRTON DIPP)

Sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas que visem tornar
mais efetiva a fiscalizaçao dos produtos comercializados no
país.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissirno Senhor Presidente da República:

Nos termos do art. 113, inciso 1, e § IOdo Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sugiro ao Poder Executivo a tomada de medidas
urgentes visando garantir. maior qualidade e segurança aos produtos
brasileiros colocados à disposição dos consumidores do país.

A presente iniciativa tem por base recente relatório divulgado pelo
Instimto Brasileiro de Defesa do Consumidor que revelou que os produtos
brasileiros não apresentam o nível de saúde e segurança desejáveis e
recomendáveis pelos padrões internacionais de qualidade.

De 1990 a 1996, o Instimto realizou 82 testes comparativos entre
produtos de vários setores e os testes evidenciaram que 34% dos 176 produtos
examinados estavam em desacordo no quesito segurança

E o mais grave é que os produtos reprovados são
comprovadamente defeimosos em sua constituição e podem causar danos físicos
aos consumidores, que estão levando para casa produtos potencialmente
perigosos.

Já no aspecto saúde, 26% dos 674 produtos testados - na maioria
alimentos e produtos de higiene e limpeza - continham componentes prejudiciais
á saúde dos usuários.

Destarte. requer-se iniciativas do Poder Executivo, através dos seus
Ministérios e órgãos ligados à área, no sentido de garantir uma melhor qualidade
e segurança dos produtos brasileiros. ampliando os sistemas de fiscalização e
controle e punições contra os fabricantes que colocam à disposição da sociedade
produtos de péssima qualidade.

Sala das Sessões. 2 de abril de 1997.

,o7!04(éf~
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Aitfon 'pp .J:4fL.-
REQUERIMENTO DE I:-<DICAÇAo :"I0~__-" de 1997

(Do Deputado Airton Dipp. PDT-RS)

Sugere ao Poder Executivo a tomada de
medidas que efetivem maior fIscalização
sobre os produtos brasileiros, com objetivo
de garantir segurança e quaUdade.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encanúnbada ao Poder
Executivo a anexa indicação. sugerirido a tomada de medidas visando garantir
qualidade. saúde e segurança aos produtos brasileiros colocados à disposição da
coletividade.
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Trata-se de cobrar medidas urgentes do Poder
Executivo de fiscalização e controle da qualidade dos produtos brasileiros.

Sala das Sessões, em t g de Abril de 1997.

}ft r) 0·-~?;tzlí::lfi /(ifí.I./f
fAilton7J,pp

/Deputado Federal '

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

.REGIMENTO INTERNO

DA
A

CAMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULO IV

Das Proposições

.............................................................' .
CAPÍTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através d~.qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providêncía, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
................................................................................................................
.................................................................................................................



Na própria Alemanha, Estado-matriz da idéia
das cláusulas pétreas, o Tribunal Constitucional Fe
deral emitiu parecer favorável à limitação legal da
garantia do sigilo de correspondência e das comuni
cações telegráficas e telefônicas quando tal limita
ção tiver ·por finalidade a ordem fundamental livre e
democrática ou a existência da Federação ou de um
Estado Federado·. Ou seja, os direitos individuais
não valem para perpetrar crimes contra a comunida
de ou a ordem democrática.

No Brasil é legítimo que os criminosos do siste
ma financeiro, os sonegadores e os corruptos se es
corem nos direitos fundamentais para acobertar
suas falcatruas, que lesam o conjunto da sociedade
e a ordem legal da democracia? Não ampliar a pos
sibilidade da quebra do sigilo bancário contra atos
ilegais em nome das cláusulas pétreas representa
uma subversão total do seu significado. Esses' crimi
nosos não tem o direito de dormir pensando que es
tão protegidos pelas cláusulas pétreas. Estas foram
instituídas com o fim exclusivo de garantir direitos
dos cidadãos. O criminoso certamente deve ter seus
direitos humanos garantidos, mas nenhum sistema
legal pode servir como garantia da prática e da im
punidade do crime.
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O SR. PRESIDENTÉ (Heráclito Fortes) - Finda possibilidade existe mediante decisão judicial, mas
a leitura do expediente, passa-se ao somente quando está instaurada uma ação judicial,

IV - PEQUENO EXPEDIENTE de índole civil ou penal. O que se quer é que a que
bra do sigilo continue dependente de decisão judi
cial, mas que dispense a ação judicial quando solici
tada pela autoridade tributária ou previdenciária. O
sigilo bancário para os cidadãos em geral ficaria, as
sim, garantido. A fiscalização só encaminharia solici
tações de quebra ao judiciário em se tratando de ca
sos suspeitos e fundamentados. Além disso, as au
toridades tributárias e previdenciária ficariam respon
sáveis civil, criminal e administrativamente pela
guarda do sigilo.

Há uma segunda linha de argumentação contra
a quebra do sigilo que se escora na tese de que o si
gilo está inscrito nas cláusulas pétreas - direitos e
garantias individuais garantidos na Constituição e
não passíveis de emendas que visem suprimi-los. O
sigilo bancário, não há dúvida, compõe um elemento
da privacidade do cidadão. Os direitos e garantias
individuais são garantidos somente nos Estados de
mocráticos. Podem esses direitos e garantias indivi
duais serem usados contra a sociedade, atingindo,
portanto, a ordem democrática que os protege?
Em outras palavras, podem esses direi~bs servir
para acobertar crimes? Isto parece um contra-sen
so.

Tem a palavra o Sr. José Genoíno
O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco - PT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, e Srs.
Deputados, os escândalos dos precatórios, patroci
nados por espertalhões do sistema financeiro e por
políticos desonestos, colocam novamente em che
que a capacidade de regulação e fiscalização do Es
tado. Não restam dúvidas de que a legislação refe
rente à emissão de títulos públicos de Estados e Mu
nicípios revelou-se falha. Também falharam o Sena
do por autorizar a emissão de títulos que não servi
ram para atender aos fins previstos em lei e o banco
Central, por não exercer o seu poder fiscalizatório
sobre agentes desonestos do sistema financeiro.

Mesmo levando-se em conta o fato de que os
instrumentos existentes de que as autoridades dis
põem podiam evitar maiores danos aos cofres públi
cos, é preciso ampliar a capacidade do Estado de
agir contra crimes financeiros, fiscais e de corrup
ção. Ou seja, para que a sociedade seja protegida
contra, tais crimes, o Estado deve ter sua capacidade
preventiva e fiscalizadora ampliada. Isto nada tem a
ver com a criação de um Estado com poder absolu
to, como grosseiramente argumentam alguns. Pelo
contrário, a democracia não pode ser confundida
com o reino da impunidade, nem o espírito do capi
talismo, tal como foi expresso por Benjamin Franklin,
comporta a obtenção do lucro por meios ilícitos.

Em 1995 a Câmara dos Deputados teve a
oportunidade de dar seqOência a uma proposta do
Poder Executivo que estabelecia a oportunidade de
a fiscalização tributária e previdenciária requisitar o
acesso de informações patrimoniais e de operações
financeiras e bancárias de contribuintes. Em outras
palavras, permitia o levantamento do sigilo bancário,
em termos legais, para fins preventivos e de fiscali
zação. A proposta, infelizmente, não foi acolhida
pela Comissão de Constituição e Justiça por ser
considerada inconstitucional. Na ocasião, proferi um'
voto em separado por considerar a proposta não só
necessária, mas também constitucional. Agora, com
os escândalos dos precatórios, o assunto volta à
tona e surgem proposta com teor semelhante à da
emenda recusada.

Os que são contra o acesso aos dados finan
ceiros e bancários por parte da fiscalização tributária
e previdenciária sustentam dois tipos de argumen
tos. Uns dizem, simplesmente, que a possibilidade
de quebra do sigilo bancário já existe. De fato, a
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O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia Intlmeros outros benefícios surgiram com um
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S..-s. e Srs. melhor aproveitamento da nova fronteira. A agricul-
Deputados, o bem não faz barulho e o barulho não tura é uma atividade que transfere renda do solo
faz beml para a indústria, para o comércio e para os serviços,

O MST, com seus profissionais de propaganda, de maneira quase imediata. ·0 impacto na economia
continua fazendo barulho e invasões cada vez mais é brutal. Cada nova área de lavoura irradia um cres-
requintadas em organização. cimento explosivo em outras atividades·, afirma o

Do outro lado, no silêncio e no trabalho, os pro- economista Clélio Campolina. Cada bilhão de dóla-
dutores rurais estão colhendo uma nova grande sa- res obtido em culturas como a soja, o arroz e o milho
fra de 81 milhões de toneladas. geram 500 milhões em outras encomendas na pró-

Onde está a produção dos assentamentos de pria agricultura, na indústria e em gasto e serviços.
reforma agrária? O cálculo é do professor Joaquim Guilhoto, da

Falamos de várias reformas necessárias, corno ESALQ, Faculdade de Agronomia de Piracicaba.
a reforma administrativa, mas precisamos reformar A agricultura tem uma peculiaridade. O dinheiro
essa malfadada reforma agrária. que ela produz normalmente fICa onde é gerado e se

espraia pelas cidades da região. Por isso, ela tem a
Até a China, que continua nos grilhões do regi- capacidade de distribuir melhor a riqueza do País. A

me comunista, privatizou as fazendas coletivas, e Região Centro-Oeste deu o seu salto agrícola na dé-
nós estamos coletivizando o nosso campo. cada de 70. Hoje, a agroindústria colou-se nas fa-

Analisemos o que está acontecendo na nossa zendas. A Arisco apareceu em Goiás e já é uma das
fronteira agrícola. Segundo interessante reportagem maiores indústrias alimentícias do País. A, Perdigão
da revista Veja, nos últimos três anos os fazendeiros está instalando fábrica em Rio Verde, Goiás, e em
ocuparam 3 milhões de hectares com novas planta- Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. A Avipal, pro-
ÇÕ9S, o que representa cerca de 6% de toda a área dutora de frangos, foi aproveitar as culturas de milho
cultivada no Brasil. e soja - a ração dos frangos. As fazendas da nova

Ou seja, o que era um sertão improdutivo do fronteira tendem a atrair para suas redondezas os
tamanho da Bélgica, verde no Brasil Central, está frigorífICOS, as esmagadoras de soja, as fábricas de
atraindo pequenos agricultores do Sul, pessoas que fertilizantes.
perderam o emprego no Nordeste, dekasaeguls de Sr. Presidente, 3 milhões de hectares é a mas-
São Paulo que juntaram capital trabalhando no Ja- ma área que foi desapropriada pelo atual Governo,
pão. mas onde está a produção da reforma agrária? Só

Dentistas, médicos, professores de inglês pro- produziu problemasl E aóora temos de desviar os re-
curam trabalho em cidades que ganharam vigor na cursos de mais cinco Ministérios para tentar salvar a
beira das fazendas. O Ministério da Agricultura cal- utopia socialista da reforma agrária.
cuia que 1 milhão de pessoas aportou nessa frente Por que a esquerda brasileira, sempre atrasa-
nos últimos três anos. da, não visita a China comunista e pergunta a razão

Segundo os especialistas, só nesta fronteira pela qual acabaram com as fazendas coletivas?
agrícola o País poderá dobrar sua produção. •Já te- Defenda reforma agrárial É preciso acabar com
mos tecnologia. Se tivermos mercado e crédito, pc- essa reforma agrária e implantar uma verdadeira po-
deremos multiplicar por dois nossa produção agríco- lítica agrícola em nosso País.
la em apenas quinze anos·, diz Célio Campolina, O SR. IVO MAINARDI (BlocolPMDB - 'RS.
profesSor de Economia Regional da Universidade Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Federal de Minas Gerais. S..-s e Srs. Deputados, subo hoje a esta tribuna para

A área territorial é enorme. Para se ter uma me insurgir contra a absurda ameaça do Sr. Presi-
idéia, pegue o mapa e risque urna linha entre o norte dente do Fundo Nacional de DesenvoMrnento da
de Mato Grosso, onde está Sapezal, e o sul do Educação, o FNDE, que anuncia a suspensão do re-
Piauí, a outra ponta da nova fronteira. A linha terá passe da segunda parcela da verba destinada à me-
1.600 quilômetros de extensão, praticamente cortan- renda escolar, prevista para o próxirno dia 15, no
do o País ao meio, e passa,pelos Estados do Tocan- caso dos Municípios que não prestaram contas dos
tins e do Maranhão. Essa marca está sendo contem- recursos pagos em 1996.
placja por investimentos na cultura de soja, arroz, mi- Estarnos diante de um engano colossal, para
lho, algodão e em gado. dizer o mínimo. Na verdade, é incabível que um



A SECA NO NORDESTE

Joáqulm GÚ8des Corrêa Gondlm
A Empresa Pernambucana de Pesquisa Agro

Pecuária - IPA, através do seu Departamento de
Meteorologia e Recursos Hídricos, e sob a coorde
nação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
.... INPE, vem elaborando mensalmente um boletim
de informações climáticas denominado InfoclimalPE.
O InfoclimalPE é uma edição resumida e regionali
zada e serve para divulgar as informações, com en
foque 'especial para Pernambuco.

O último boletim aPresenta um diagnóstico da
pluviométria sobre o Estado de Pernambuco durante
o mês· de janeiro de 1997. Segundo o referido bole
tim, a tendência atual da precipitação é em tomo da
normal com verânicos, durante fevereiro e março, e
de secas em abril e maio. Modelos atmosféricos e
oceano-atm6sferico indicam' seca de fevereiro a
março de 1997.

Mas o que significa ·Seca no Nordeste? Seca,
no seu sentido léxico, significa falta de água, falta de
unidade. Neste sentido, este problema seria apenas,

Como está hoje. o dinheiro da merenda deve
ser repassado em quatro parcelas, no início e no
meio de cada semestre letivo, de forma automática,
segundo o titular do órgão, às Prefeituras que te
nham prestado regularmente suas contas. O ,que
deve ser revisto é justamente o automatismo do pro
cesso, criando-se, com o auxílio da própria c_omuni
dade, parâmetros consistentes de avaliação, para
entender caso a caso o que está acontecendo.e mu
dar o que for preciso.

O FNDE há de encontrar um meio de punir os
maus Prefeitos, sem atingir crianças e adolescentes
que não raro têm na merenda escolar a única refei
ção do dia, aquela que lhes garante alguma condi
ção de nutrição e saúde, condição esta fundamental,
como todos sabemos, para que.possam participar,
com um mínimo de resposta, do processo de apren
dizagem.

Continuar, pois, nessa direção é desumanizar
o .que deve por princípio, em qualquer lugar, em
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agente do Governo e justo de um Governo que tem qualquer sociedade, ser uma das mais humanísticas
dado mostras, até aqui, de estar engajado na luta I ações do Estado: a educação. •
contra os péssimos resultados do sistema educacio- O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-
nal, nas últimas décadas, é incabível, repit0l.que te- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
nha a coragem de perpetrar tamanha insensatez, e Srs. Deputados, a seca no Nordeste,'além de ser
castigando o estudante e a família, como se fossem problema de estiagem, é sobretudo um problema de
os culpados da má gerência dos homens públicos. engenharia hidráulica e agronômica, um problema
Aos meus olhos, igualam-se todos os que cobram e econômico e social e, principalmente, de falta de um
os que são cobrados, na maneira com que faltam à programa racional de exploração dos recursos natu-
ética e descumprem compromissos basilares no rais da região. É a falta de uma ação política para se
sentido de promoverem, cada qual dentro de suas resolver o problema de uma vez por todas. Sobre
atribuições, o desenvolvimento da Nação brasileira. esse assunto o engenheiro Joaquim Guedes Correia

Até o dia 27 de março, eram 2.400 as Prefeitu- Gondim, Chefe do Departamento de Programa Seto-
ras nessa situação, das 3.300 existentes. A julgar riais - SEPLAN-PE, escreveu excelente artigo para
por esse número, estará afetada boa parte dos cer- a coluna ·Opinião· do Diário de Pernambuco, na
ca de 33.000.000 de alunos que cursam o 12 grau na edição de 18 de março.
rede pública, em todo o País. Com muita propriedade o ex-Diretor do Depar-

Não quero, em absoluto, defender os Prefeitos tamento Nacional de Obras Contra as Secas -
que estão agindo à revelia da legislação, mas a per- DNOCs descreveu que não é a falta de chuvas a
gunta que segue não pode ser outra: que justiça so- causa do chamado fenômeno das secas, mostrando
cial, então, podemos esperar em curto e médio pra- que regiões de climas frios ou temperados, como
zos, se mais uma vez a corda está para arrebentar Londres, Dublin, Paris, Varsóvia, Moscou, entre ou-
do lado mais fraco? tras, possuem precipitações pluviométricas abaixo

Estamos diante de uma questão seríssima, não da média nordestina e não enfrentam esse flagelo.
apenas pelo vulto dos recursos envolvidos (nada Em razão da importância da matéria do Doutor
menos que a cifra de R$750.ooo.ooo,00), como pela Gondim, pedimos sua transcrição nos Anais da Câ-
importância, alcance e objetivos do programa. Por- mara dos Óeputados.
tanto, nobres colegas, é preciso rever o quanto an- MATÉRIA A QUE SE REFERE O
tes essa norma funesta, imprimindo ao processo ORADOR.
mais inteligência e criatividade, pois, se me permi
tem, ele está mostrando ser de uma burrice hedion
da.
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um problema de falta dágua, um problema de abas- A do tipo a seria a que denominaremos de
tecimento do precioso líquido. Porém, se examinado seca total, porque seus reflexos se fazem sentir tan-
o verdadeiro significado da expressão -Seca no Nor- to sobre a agricultura, não permitindo qualquer co-
deste-, no seu sentido mais geral, verifica-se que, Iheita, como sobre o pasto e, deste modo, sobre a
além do fenômeno físico da falta dágua, o seu ver- pecuária, como também sobre os re~e~.at&ios, que
dadeiro significado tem amplitude muito maior e traz não têm seus volumes de acwnulaçao recuperados
à baila fenômenos econômicos que provocam trans- e, como tal, incapazes de atuarem plenamente no
formações no -habitar social da região. verão seguinte. É a mais nefasta, pois tira qualquer

A -Seca no Nordeste-, além de ser problema possibilidade de sobrevivência, no campo, ao traba-
de estiagem, é sobretudo um problema de engenha- lhador rural no verão seguinte, a não ser nas pro-
ria hidráulica e agrônomica, um problema econômico priedades já beneficiadas por métodos e técnicas
e social, e, principalmente, de falta de um programa modernas, fruto de pesquisas e experimentações,
racional de exploração dos recursos naturais da re- aplicáveis ao semi-árido nordestino.
gião. Não há apenas um simples problema a ressal- A do tipo b permite que a agricultura colha uma
tar, mas um entranhado de vários. safra no ano - em anos normais, geralmente, colhe

É, em conclusão, um problema complexo de mais de uma - tenha sua pastagem assegurada,
desenvolvimento econômico, que tem que ser resol- mas não proporciona condições para enchimento
vido com base nos recursos naturais e e)Cistentes, a dos açudes. O não enchimento dos mesmos se re-
elevada taxa de crescimento demográfico, provoca- fletirá, como no caso a, na atuação dos reservatórios
da, provavelmente, pelo próprio regime de fome no verão seguinte, provocando problemas para as
existente, e, tendo em consideração o fenômeno físi- áreas irrigadas, bem como para a dessedentação
co da irregularidade das precipitações pluviométri- dos animais e do próprio homem.
cas, tanto no tempo quanto em volume. A do tipo c é mais nefasta do que a tipo b, pois

A essa 'alta- de chuva estariam atribuídas to- não permite nenhum sucesso na agricultura, além de
das as dificuldades e sofrimentos porque passa sua levar a desilusão e o desespero ao homem do cam-
população, inclusive a não perenidade dos seus rios po, que perde várias semeaduras, sempre crente na
e riachos. concretização do inverno, quando das grandes preci-

Tentaremos fazer uma análise desses proble- pitações pluviométricas.
mas, dos seus efeitos e das várias formas como se Sustenta, no entanto, a pastagem e enche os
apresentam. açudes. Para o atual estágio econômico do agricultor

O fenômeno das secas no Nordeste, foi por do semi-árido nordestino, ainda não alicerçado em
nós enquadrado em três categorias: uma economia de mercado, é trágica, pois não lhe

a) aquelas em que as precipitações pluviomé- deixa qualquer reserva de alimentos oriundos da
tricas descem, em relação a média anual, a um nível agricultura para atravessar o verão até a próxima sa-
de volume e de distribuição ao longo do tempo, que fra. A própria cultura do algodão é atingida, retirando
não permite um completo ciclo evolutivo das plantas do rurícula a oportunidade de emprego na sua co-
nem a fixação dos pastos, além de não proporciona- Iheita, que geralmente vem após a do milho e a do
rem deflúvios superficiais capazes de provocarem o feijão, as três principais culturas do trabalhador rural
enchimento dos açudes; do Sertão nordestino.

Após estas considerações, analisaremos a real
b) aquelas em que as chuvas, embora abaixo influência do volume de uma má distribuição anual

da média anual, são bem distrubuídas ao longo do das chuvas sobre a agricultura, a pecuária e o enchi-
tempo, permitindo a colheita de uma safra, não pro- mento dos açudes.
porcionando, no entanto, o deflúvio necessário ao Considera-se como semi-árido nordestino a re-
completo enchimento dos açudes; gião limitada pela isoieta dosBOOmm, ou seja, aque-

c) aquelas em que as chuvas, embora abaixo la em que a altura anual da chuva fica abaixo dos
da média anual, se concentram em períodos curtos 8OOmm.
e de altas precipitações, espaçados no tempo de se examinarmos as chuvas representativas
modo a não permitirem práticas agrícolas, mas pro- das alturas de chuvas, constataremos que não exis-
porcionando condições de deflúvios para enchimen- te no Nordeste semi-árido área onde a precipitação
to dos açudes. Por permitirem o crescimento do pas- média anual esteja abaixo dos 280mm, variando, ge-
to, são também conhecidas como -seca verde-. ralmente, entre 400 e 8OOmm.



As mudanças apresentadas pelo Sr. Ministro cer
tamente irão melhorar a eficiência do sistema de saúde.

Comemoramos ontem o Dia Mundial da Saúde,
enfrentando ainda muitas dificuldades; entretanto,
temos a esperança de que elas poderão ser e serão
resolvidas.

Um dos maiores problemas vividos em nosso
Pafs hoje diz respeito aos pacientes portadores do
vfrus HIV, que dentro de alguns dias contarão com
um programa que será implantado no primeiro
momento em 63 unidades do Estado do Rio de
Janeiro, beneficiando mais de 5.400 doentes.
Em São Paulo, a expectativa do Coordenador do
Programa de AIDS, Dr. Pedro Chequer, é de que
em agosto todos os Estados estejam interligados
à Rede Nacional, facilitando o recebimento do
coquetel de remédios, já que o paciente recebe
rá um cartão magnético que não o identifica
como soro positivo.

No Brasil, hoje, são mais de 100 mil pessoas
infectadas por aquele vfrus, e o Ministério da Saúde
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As precipitações pluviométricas, em geral, são como nos pafses de clima frio ou temperado, a agri-
mais altas no Sertão cearense e mais baixas nos cultura já se adaptou às condições reais do clima,
municfpios pemambucanos vizinhos ao rio São plantando e colhendo nos poucos meses em que
Francisco. não têm seus campos cobertos pela neve, e, mesmo

Essas precipitações, geralmente, são maiores assim, pafses como os Estados Unidos, França e
nas localidades mais altas em relação ao nfvel do tantos outros, são os maiores produtores agrfcolas
mar. do mundo. A nossa ·seca· foi criada pelos nossos

Consideremos, agora, alguns dados sobre pre- antepassados que se estabeleceram, trazendo seus
cipitações pluviométricas em várias regiões do mun- costumes, suas rafzes culturais, se apossando das
do, seja de clima frio temperado, árido ou semi-ári- terras como donos e senhor~s, como se aqui o solo
do, para efeito de comparação. e o clima fosse o das suas terras de origem e cria-

Regiões de clima frio ou temperado: Londres, ram as ·secas·. Criaram as ·secas· porque ela atin-
417mm; Dublin, 710mm; Paris, 527mm; Marselha, ge apenas ao homem invasor, mas não é sentida
548mm; Berlim, 580mm; Varsóvia, 554mm; e Mos- pela flora, nem pela fauna nativas da região, já per-
cou, 535mm. feitamente aclimatadas ás condições locais durante

Regiões áridas ou semi-áridas: Estados do milhares e milhares de anos. a natureza, mesmo
Oeste Americano, 264mm; Argélia, 735mm; Israel, passiva, aparentemente inerte, responde ao chama-
cerca de 200mm; certas regiões do México, cerca de do homo sapiens, que tenta sobreviver contra as
200mm. condições por ela imposta. Conviver com as ·secas·,

Como se pode verificar, comparando essas como um fato normal e constante, é a única e possf-
precipitações com as do Nordeste, não é a falta de vel altemativa. Qualquer outra solução, a não ser
chuvas a causa do chamado fenômeno das secas, como complementação, como irrigação, melhora-
pois regiões ditas frias ou temperadas, possuem pre- mento de pastagens etc, é uma luta inglória e perdida.
cipitações pluviométricas abaixo de muitas regiões
nordestinas, essa comparação sendo ainda mais O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL-BA. Pronun-
evidente quando comparadas com as das regiões cia o seguinte disCurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
áridas e semi-áridas de outros pafses, que não so- Deputados, no dia 20 de março último, o Governo
frem secas, como as do Nordeste. Federal lançou o Programa de Desospitalização, vi-

O verdadeiro motivo do flagelo das secas é sando acabar em definitivo com as filas nos hospi-
tais, marcando naquela data o infcio do •Ano da

causado pela irregularidade das chuvas em relação Saúde•.
ao tempo, no que se refere a práticas agrfcolas pois,
nos anos ditos secos, o volume de chuva cafdas,
mesmo abaixo das médias anuais, seriam, em geral,
suficiente à manutenção das lavouras, se fossem
bem distribufdas em relação ao tempo, proporcio
nando a água necessária a evolução de todo o ciclo
vegetativo das plantas, desde a germinação da se
mente até a colheita da produção agrfcola.

Convém destacar, no entanto, um fato que
consideramos importante, que é a variação das pre
cipitações anuais no Nordeste semi-árido, .que se
afasta, geralmente, até 30 ou 50% das médias
anuais, tanto para mais quanto para menos como é
óbvio, fazendo com que tenha uma importância ape
nas relativa o volume das precipitações médias.

Esta análise permite afirmar que a desgraça do
Nordeste é ter um clima tropical sujeito a ·secas· pe
riódicas, poís, se a mesma fosse um fato normal, co
m~m e igual em todos os anos, já se teria encontra
do um meio de conviver com a mesma, com a irre
gularidade das precipitações tanto, em volume como
em distribuição ao longo do tempo, da mesma forma



Comunicado Encontro das Américas

NOTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Governo do Estado de Minas Gerais
11I Reunião de Ministros ResPQnsáveis por Comércio
11I Foro Empresarial das Américas

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Comissão Organizadora do Encontro das
Américas vem a público informar que, apesar do la
mentável incêndio ocorrido ontem (7/4) no Grande
Teatro do Palácio das Artes, a realização da 11I Reu
nião de Ministros Responsáveis por Comércio do
Hemisfério e 11I Foro Empresarial das Américas está
confirmada para Belo Horizonte, entre 13 e 16 de
maio próximo.

A Comissão decidiu transferir, imediatamente,
para o Salão Topázio, no Minascentro, as reuniões
de abertura e encerramento do evento, as únicas
marcadas anteriormente para acontecerem no Gran
de Teatro do Palácio das Artes.

O Salão Topázio do Minascentro tem a mesma
capacidade do Grande Teatro do Palácio das Artes e
toda a infra-estrutura necessária para abrigar essas
duas solenidades previstas na programação oficial
do Encontro das Américas.

Apesar da dimensão do incêndio, graças à
pronta intervenção do Corpo de Bombeiros da Polí
cia Militar de Minas Gerais, as demais instalações do
Palácio das Artes foram preservadas, incluindo as
salas de Reunião Ministerial, de workshops dos
empresários e dos Blocos de Comércio das Améri
cas, a Secretaria e a área reservada para instalação
do Centro de Imprensa.

A Comissão Organizadora agradece as inúme
ras manifestações de solidariedade e o apoio recebi
do por parte da população, do Legislativo, das enti
dades empresariais e empresas públicas e privadas
que se prontificaram a colocar meios necessários
para a recuperação do Grande Teatro do Palácio
das Artes e assegurarmos a realização do Encontro
das Américas em Belo Horizonte.

Presidente da Comissão Organizadora - Em
baixador Carlos Moreira Garcia
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tem um motivo a mais para se preocupar. já existem de Minas, que fará show para recuperar o Grande
mais de 31 índios contaminados. Teatro, iniciativas que mostram a imediata. reação do

Tais iniciativas têm de ser implantadas também Governo de Minas e da iniciativa privada para rápida
em outros Estados da Federação, de fonna absoluta reconstrução do Palácio das Artes.
e prioritária, para se conter o aumento dessa terrível Apelo para o Governo Federal no sentido de
doença. que, por intermédio do Ministério da Cultura, colabo-

Sr. Presidente, o Governo elegeu a saúde para re na reconstrução do Grande Teatro.
ser seu alvo principal neste ano. Como já citei alhu
res, as medidas anunciadas pelo Sr. Presidente e
seu Ministro muito irão contribuir para a solução dos
problemas; todavia, não posso deixar de lembrar
que para se ter uma boa saúde precisamos tet uma
boa alimentação, morar bem, ter infra-estrutura, sa
neamento básico e tranqüilidades tais como empre
go, bom salário etc. Todos esses fatores precisam
de ações imediatas e mais articuladas entre os Mi
nistérios e suas equipes.

Numa pretensão governista, reinauguro' neste
momento o •Ano da Saúde·, solicitando ao Governo
Federal que homologue esse ato, complementando
as ações e incluindo dentre as já apresentadas as
de infra-estrutura, de saneamento, de extinção do
desemprego, as de moradia e as de boa alimenta
ção, articuladas, repito, entre todos os Ministérios, o
que efetivamente não está ocorrendo.

O SR. OCTÁVIO ELlSIO (PSDB ~ MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Deputados, ontem, dia 7 de abril, um violento in
cêndio destruiu o Grande Teatro do Palácio das Ar
tes, o maior espaço cultural de Minas.

O Palácio das Artes estava sendo refonnado
para sediar o 11I Encontro das Américas, e as obras
seriam entregues ainda esta semana.

Depois de uma visita do Governador Eduardo
Azerado, do Prefeito Célio de Castro e da Comissão
Organizadora do Encontro c(as Américas ao local,
concluiu-se que a programação do Encontro das
Américas será mantida no Palácio das Artes; apenas
as solenidades de abertura e encerramento da reu
nião de Ministros de Estado da Indústria e Comércio,
com a presença do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, serão transferidas para o auditório do Mi
nascentro, recentemente refonnado, e em condições
de abrigar o evento.

Peço a transcrição de Nota Oficial da Coorde
nação de Comunicação Social da Comissão Organi
zadora do Encontro das Améric~s,.que esclarece o
assunto.

Finalmente, desejo ressaltar as iniciativas do
Secretário da Cultura de Minas, Amilcar Martins, da
FIEMG, que lançou o ·SOS Palácio das Artes·, com
a imediata adesão da Fiat S.A. e do jornal O Estado



Requeiro, observando as disposições
regimentais e após ouvir o plenário, que esta
Casa faça constar na ata dos trabalhos e
transmita voto de aplauso aos jomalistas
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Secretaria Executiva do Governo de Minas - da regulamentação legal prevista nos arts. 227, § 22,

Secretário Reginaldo Arcuri e 244, da Constituição.
Prefeitura de Belo Horizonte - Vice-Prefeito Devemos, todavia, ter presente que sobre a

Marcos Santanna matéria tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.993,
Coordenação da Área Empresarial - Guilherme de 1990, do Senado Federal (PLS nl! 63/89), com

Emrich dez apensos, pendente de apreciação em duas Co-
O SR. ALEXANDRE CERANTO (PLF - PRo missões de mérito.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, No que tange aos idosos, a Lei nl! 8.842, de 4
Srls e Srs. Deputados, causam-nos indignação as de janeiro de 1994, propugna por uma Política Na-
dificuldades com que se deparam os portadores de cional do Idoso que tenha por objetivo assegurar os
deficiência e os idosos neste País, ao buscarem o direitos sociais desse segmento da população, cria-
respeito aos seus direitos básicos, consagrados na dos condições para a promoção de sua autonomia,
Constituição Federal de 1988. integração e participação efetiva na sociedade.

Aos portadores de deficiência, a Lei Maior tem Essa lei prevê, com respeito à saúde, o atendi-
inscritos princípios de proteção que asseguram as- mento do idoso pelo Sistema Único de Saúde, de
sistência integral à saúde das crianças e adolescen- modo que se torne possível prevenir, promover, pro-
tes, com programas de prevenção e atendimento es- teger e recuperar a saúde do idoso, mediante pro-
pecializado, habitação e reabilitação profissional e gramas e medidas profiláticas.
integração à vida comunitária, benefício mensal de Constata-se, portanto, já existir todo um arca-
um salário mínimo aos que não possuam meios para bouço 1egal de proteção aos portadores de deficiên-
a sobrevivência, reserva de cargos e empregos no cia e aos idosos, fazendo-se- mister o cumprimento
serviço público, educação especializada, facilitação dos mandamentos legais para que possam esses ci-
do acesso aos edifícios e logradouros públicos e veí- dadãos contar com a atenção que recomenda a dig-
culos de transporte coletivo, da mesma forma como nidade humana.
proíbe qualquer discriminação no trabalho. Não se pode mais admitir o desacato com vêm

Com referência aos idosos, a Constituição es- sendo tratadas matérias de tamanha relevância so-
tabelece ser dever da família, da sociedade e do Es- cial, razão por que apresentamos aó Presidente da
tado amparar as pessoas idosas, assegurando sua Casa Requerimentos de Informação aos Ministros
participação na comunidade, defendendo sua digni- da Saúde e da Justiça, indagando sobre os progra-
dade e bem-estar e garantindo-Ihes o direito à vida. mas e ações desenvolvidas em cumprimento das

Esses preceitos, em sua quase totalidade, já normas legais alvitradas.
receberam regulamentação pela legislação ordinária. Finalizando, valemo-nos da oportunidade para

A Lei nl! 7.853, de 24 de outubro de 1989, as-' encarecer aos nobres pares esforços para que seja
pecrfica as atribuições do Poder Público no sentido brevemente aprovado o Projeto de Lei nl! 5.993, de
de possibilitar aos portadores de deficiência o pleno 1990, em vista de sua importância para a concretiza-
exercício dos seus direitos. ção das medidas de apoio aos portadores de defi-

Dispõe, ainda, sobre a Coordenadoria Nacional ciência.
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência Era o que tínhamos a dizer.
- COROE, institui a tutela jurisdicional de interesses O SR. ARMANDO ABfuo (BlocoIPMDB - PB.
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
atuação do Ministério Público, define crimes e dá ou- Sr's e Srs. Deputados, a Câmara Municipal de João
tras providências. Pessoa, em sessão ordinária do dia 18 de março do

ano em curso, aprovou um Voto de Aplauso aos jor-
Importa ressaltar que essa lei, no que conceme nalistas Lena Guimarães, editora do Correio, e Her-

à saúde, pontifica o desenvolvimento de programas mes de Luna, repórter da editoria de política. A pro-
voltados para as pessoas portadoras de deficiência, positura foi do Vereador Marcos Vinícius Sales Nó-
com serviços especializados em habilitação e reabili- brega, do PDT.
tação, além das ações de prevenção na própria fa- O Requerimento tem o seguinte teor:
mnia, no trabalho e no trânsito.

Questão de sua importância refere-se às nor
mas de construção e adaptação dos logradouros e
edifícios de uso público, bem como para fabricação
de veículos de transporte coletivo, estando a carecer



MATI~RIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR

A matéria em pauta foi uma aula de
inestimável valor para os formandos em
Ciências Jurídicas e responsáveis profissio
nais comprometidos com a eficácia, a trans
parência e, principalmente, a modernidade
do Poder Judiciário.
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Lena Guimarães e Hennes de Luna e ao forço de negociação das autoridades para chegar a
Desembargador Antonio Marcos Souto uma solução.
Maior pela excelente e esclarecedora entre- Já houve revolta semelhante, se não igual, em
vista exclusiva, publicada no domingo, dia Feira de Santana.
26 de janeiro do ano em curso, intitulada -O ~ preciso que fique claro que a Bahia tem sido
Poder Econômico e o Tribunal do Júri-. palco de violência, de crimes fatais, de Iinchamen~

O Vereador Marcos Vinícius justificou sua ini- tos, sem que haja, por parte do Governo do Esta~
ciativa lembrando que o Sistema Correio de Comuni- do, ação preventiva. Antes, a violência tem sido
cação se tem destacado pela importante contribui~ estimulada pelo próprio Governo, como ocorreu
ção que vem dando à história da imprensa da Paraí- agora na Assembléia Legislativa da Bahia, quando
ba e, conseqüentemente, ao seu desenvolvimento, o próprio Governador Paulo Souto conseguiu
abrindo espaços que lhe são pertinentes para a pu- -abortar- a criação de uma Comissão Parlamentar
blicação de matérias de grande interesse público: de Inquérito para apurar a ação permanente de

grupos de extermínio, principalmente na cidade de
Salvador, que vem agindo em todo o Estado da
Bahia.

Com efeito, a CPI da Assembléia Legislativa
da Bahia deveria apurar denúncias formalizadas
pelo Delegado Nilton José Costa Ferreira, da S
Delegacia da capital baiana, que acusa policiais
militares de atuarem em grupos de extermínio em
diversos bairros de Salvador.

A pronta intervenção do Governador Paulo
Souto - como registra o jornal A Tarde, de 2 de
abril de 1997, em matéria que peço seja transcrita
nos Anais da Casa - no processo político da As
sembléia Legislativa -abortou- a CPI, que seria
muito importante para esclarecer ações de grupos
de extermínio que vêm ocorrendo em Salvador,
em Itabuna, em Vitória da Conquista, em Feira de
Santana, no sul e no extremo sul da Bahia.

Há outras ações .de tortura, de intimidações
crescentes na Bahia, também no plano da violên
cia política, estimulada pelo próprio Governo do
Estado, como se registra no Município de Pre
sidente Jânio Quadros, onde dezenas de pes
soas vêm sendo intimidadas pelo Delegado de
Polícia, submetidas a permanente coação psicoló
gica.

Ao relatar esses casos de violência, quero
chamar a atenção do Ministério da Justiça, da Po
lícia Federal, da Procuradoria da República para
os constantes atos de tortura, de maus-tratos, de
violação de direitos humanos, e para a inseguran
ça existente hoje em meu Estado, onde se regis
tram inúmeras cenas de linchamento sem que o
Governo baiano adote ações mais eficazes de pre
venção da violência da polícia e dos próprios bandi
dos, e, conseqüentemente, de respeito pela própria
vida.

Marcos Vinícius destaca ainda a postura ética
do Desembargador Marcos Couto, o entrevistado.
Ressalta que Lena e Hermes primaram pelo -lúcido
exercício da profissão- e souberam conduzir a entre
vista com profissionalismo.

Vale salientar que essa propositura aprovada
por aquele Poder Legislativo mirim, demonstra que a
imprensa paraibana tem compromisso com a serie
dade, honestidade e transparência em todos os atos
que se referem aos interesses da Paraíba.

Em função desse fato, reforço essa justa ho
menagem, porque sou testemunha dessa realidade.

O SR. CORIOLANO SALES (BJocoIPDT - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S..-s e Srs. Deputados, embora seja notícia farta
mente divulgada pela TV Globo e pelos jornais da
Capital do meu Estado, principalmente o jornal A
Tarde, quero registrar a rebelião ocorrida no Presí
dio Regional de Vitória da Conquista, onde um grupo
de quinze detentos mantêm como reféns, desde sá
bado à tarde, nove pessoas que visitavam o prédio,
além de servidores que trabalham no local.

Já são mais de sessenta horas de rebelião.

Notícias mais recentes dão conta de que a re
belião dos detentos - alguns deles respondendo por
crime de latrocínio, além de homicidas com altíssimo
índice de periculosidade - resultou de maus-tratos,
inclusive, espancamento, e consta que a companhei
ra de um dos presos foi molestada por agentes poli
ciais, o que teria concorrido para incitar a revolta,
que se mantém por vários dias, sem embargo do es-
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GOVERNO CONSEGUE -ABORTAR- A CPI DOS entidades que defendem os direitos humanos-, com-
GRUPOS DE EXTERMíNIO pletou.

A CPI que seria instalada na Assembléia Legis
lativa da Bahia para investigar os grupos de extermí
nio não teve nem a chance de acabar em pizza. Ela
foi -abortada- depois de uma conversa mantida on
tem à tarde entre o Governador Paulo Souto e o au
tor da proposta, Deputado Horácio de Matos (PL).

A comissão deveria apurar as denúncias feitas
pelo Delegado Nilton José Costa Ferreira, da SI! De
legacia de Polícia, autor de um dossiê que hicrimina
policiais militares acusados de atuarem em grupos
de extermínio em diversos bairros de Salvador. O re
querimento do Deputado já tinha 23 assinaturas, nú
mero suficiente para garantir a instalação da CPI.

. Horácio de Matos saiu do encontro convencido
a não apresentar mais o requerimento. O Governa
dor teria dito a ele que o Govemo do Estado vai dar
uma atenção especial ao problema.

Desde que anunciou a sua intenção de reque
rer a CPI e começou a colher assinaturas, na sema
na passada, o Deputado governista foi desestimula
do por colegas de bancada e aconselhado a desistir
da comissão. Alguns dos que assinaram o requeri
mento informaram que Horácio de Matos tinha dei
xado claro que o assunto havia sido discutido com o
Secretário de Segurança Pública, Francisco Neto.

Caso fosse instalada, a CPI teria 180 dias para
apurar as denúncias, com poderes para convocar e
ouvir o depoimento de policiais e comandantes milita
res e até mesmo do Secretário de Segurança Pública.
Um Deputado govemista disse que não assinou o re
querimento porque a CPI era contra o Governo.

Continua existindo

Autor de requerimento idêntico para instalação
da CPI, apresentado há dois anos, o Deputado Nel
son Pellegrino (PT) condenou a decisão do Gover
nador Paulo Souto de -desarticular- a CPI que inves
tigaria os grupos de extermínio. Segundo ele, o Go
vemador -deveria ser o primeiro interessado no es
clarecimento desses fatos-.

O Deputado é Presidente da Comissão de Di
reitos Humanos da Assembléia Legislativa, onde têm
chegado, segundo ele, inúmeras denúncias de exis
tência de grupos de extermínio formados por poli
ciais militares e civis. -O requerimento que apresen
tei continua valendo e queremos a instalação da co
missão para apurar essas denúncias-, disse. -Quan
do apresentamos o requerimento o nosso interesse
não foi político. Fomos movidos por pressões das

DETENTOS AMEAÇAM EXPLODIR PRESíDIO

Vitória da Conquista (da Sucursal) - Ainda é
tenso o clima no Presídio Nílton Gonçalves, em Con
quista, onde 15 detentos mantêm nove reféns desde
o final da tarde de sábado, ameaçando explodir o lo
cai com botijões de gás caso não sejam atendidas
as reivindicações do líder do grupo, o assaltante de
carro-forte e bancos, Idalmir dos Santos. No início
da noite de ontem, quando já se passavam mais de
60 horas de rebelião, alguns detentos tentaram fugir
por um túnel mas foram surpreendidos por agentes
civis e policiais militares. .

Além de quatro veículOs, quatro revólveres, duas
armas de grosso calibre e R$4 mil, os amotinados soli
citam a libertação de Vitório Xavier e Cleide Germano
de Morais, respectivamente tio e companheira de Idal
mir, presos sob acusação de terem participação em
assaltos a carros-fortes na região Sudeste. Além de
ldalmir, participam do motim Antônio Jucivam, o-Ale
mão-, Antônio Escobar, Gilvan Soares, Cleide Germa
no - que juntos somam mais de 400 anos de condena
ção por diversos crimes praticados.

Adesão

O grupo de assaltantes conseguiu a adesão
dos latrocidas Marcos Caetano, Josué Silva e Nél
son Lima, condenados, cada um, a 27 anos de pri
são; do homicida Laurentino Couto, que assassinou
o irmão com cinco tiros na cabeça; e José Robson,
além de outros cinco, que aderiram ao motim no do
mingo e ainda não foram identificados. Eles mantêm
sob a ameaça de estiletes e outras armas brancas
os evangélicos Helder Geovanne e Augusto Piloto;
Gileno Vieira, Lourenço Ribeiro, Maria Aparecida Vi
dai, Kátia Porto, Derrneval Oliveira, Jailton Andrade,
Nilton Oliveira, Lucas Santos e mais três outros,
mantidos algemados entre os demais reféns.

O motim estourou no sábado, quando era ob
servado o horário-de visitas, sendo que os amotina
dos não encontraram dificuldades em render os
guardas, agentes de presídio e alguns visitantes. No
domingo, um dos reféns, Lucas Santos, acabou li
bertado, porque apresentava sintomas de nervosis
mo e depressão. A Polícia tenta, a cada rodada de
negociação, a libertação das duas mulheres manti
das como reféns, em troca da liberdade de Vitório e
Cleide, sem sucesso até então.

Durante a segunda-feira surgiram boatos de
que a rebelião teria sido iniciada pelo fato de os de-



-Também estamos providenciando a constru
ção de muros altos dentro do Cepaigo, a fim de
evitar que detentos tenham contato entre as dife
rentes alas, a exemplo do que aconteceu agora-.
O modelo, de acordo com o diretor, é o mesmo
adotado na cidade de Canelas, no Rio Grande do
Sul.

Segundo o Diretor-Geral do Cepaigo, Tenente
Coronel Vilmontes Messias Araújo, a situação só
pôde ser controlada graças a algumas mudanças
que o presídio vem sofrendo desde a última rebelião.
-Conseguimos novos armamentos, equipamentos de
comunicação, implantar um sistema mais eficiente
de energia e transferir setores para o lado de fora,
como as oficinas profissionalizantes e a cozinhaR, in
formou.

Brasília (AJB) - Um ano depois da rebelião que
resultou na morte de três pessoas e transformou em
celebridade o seqüestrador LeonE!fd0· Pareja, o Cen
tro Penitenciário Agro-irWustrial de Goiás (Cepaigo),
localizado a 30 quilômetros de Goiânia, voltou a ser
palco de um novo motim. Desta vez, durou menos
de duas horas (o último só terminou após uma se
mana), com a intelVenção imediata, a bala, da Polí
cia Militar, que não quis saber de negociação, ma
tando dois presos.

Sem armas de fogo, empunhando facas e chu
chos (punhais fabricados por eles mesmos a partir
de metais encontrados na cadeia), os presidiários
não tiveram tempo de reagir. Weber Freitas, conde
nado por assalto a mão armada, morreu na hora. A
segunda vítima, Paulo Roberto Bezerra, preso por
estupro, chegou a ser atendido no Hospital de Ur
gência de Goiânia, mas não resistiu. Apenas uma re
fém, a assistente social Maria Geraldo Caixeta, sai
levemente ferida nas costas, por causa da pressão
de um chucho durante o incidente.

A rebelião começou por volta das 9 horas de
anteontem, quando oito presos tomaram como re
féns funcionários que trabalham na Diretoria de Re
cuperação do pavilhão administrativo (de regime
semi-aberto), entre eles, advogados e assistentes
sociais. Os amotinados pediam a revisão das penas
a que foram condenados, alegando que são muito
mais severas do que mereciam. Temendo que os re
féns fossem levados para o pavilhão de segurança
máxima, onde seria mais difícil o acesso, os policiais
já entraram atirando.
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tentos estarem sendo vítimas de maus·tratos, com MOTIM SUFOCADO COM DOIS MORTOS
espancamentos, e que Cleide, companheira do líder
da rebelião, fora molestada por um dos agentes, fato
que desencadeou a revolta.

O Delegado Waldir Gomes Barbosa, assessor
do Secretário da Segurança Pública, responsável
pelas negociações, descartou qualquer hipótese de
invasão ao presídio pelos policiais, desde quando os
amotinados preselVem a integridade física dos re
féns. -Não existe prazo ou limite para as ações poli
ciais, a não ser chegar a uma solução da questão-,
prosseguiu, afirmando, que -o tempo corre mais rápi
do para os detentos do que para a Polícia. Só nego
cio quando as reféns forem liberadas, bem como, o
funcionário do presídio, Gileno Vieira, que tem pro
blemas gástricos-, finalizou.

Centenas de pessoas, entre elas, familiares de
presos e curiosos, permanencem em vigília, nas pro
ximidades do local, mesmo sob forte neblina e o frio
abaixo de 15 graus. Uma equipe da pastoral Carcerá- ,
ria da Igreja Católica e membros de igrejas evangéli
cas, corno a Metodista, cujos reféns Hek:ler e Augusto
são integrantes, também permanencem no local.

O esposo da refém Kátia Porto Alves, 28 anos,
João Sena, destacou que os familiares estão no l0
cai, desde que soube da rebelião e que só irão para
casa acompanhados por ela. Kátia, que exercia a
função de comerciária, em ltapetinga, foi aprovada
no concurso de agente de presídio em meados de
95, fez treinamento em 96 e iniciou os trabalhos há
cerca de um ano. -Ela tem dois filhos, Kaiane Alves
Almeida, 15 anos, e Caio Alves de Almeida, 13 anos.
Todos estão apreensivos e querem, a todo custo, a
liberdade da mãe-, implorou.

O diretor estadual do sistema Penitenciário
da Bahia, Alfredo Agle, disse que as exigências
dos amotinados não serão atendidas e que está
otimista quanto ao término do motim. Ele foi desig
nado pelo Governo estadual para acompanhar as
negociações.

Por volta das 20 horas, foram libertados os
agentes penitenciários Lourenço Ribeiro e George
Ailton, que estavam na área do presídio junto com
os detentos que não aderiram ao motim, o que irritou
ainda mais o líder do grupo. A libertação foi feita
pela Polícia, que teve acesso ao local pelos fundos
do prédio e, minutos após, o editor de jornal, Milson
Oliveira, proporcionou momentos de agitação, ao gri
tar para Idalmir que a Polícia planejava interromper o
fornecimento de energia elétrica. A atitude de Olivei
ra provocou a ira dos policiais e da imprensa que co
bre o motim.
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SETE PRESOS FOGEM DA mas do trânsito - prioritários para a segurança públi-
CADEIA EM EUNÁPOLlS ca - encontrem na educação a alavanca para a solu-

Eunápolis (da Sucursal Extremo Sul) _ sete ção desse angustiante problema.
presos fugiram na madrugada de ontem da cadeia Solicito também que este pronunciamento me-
desta cidade. Eles serraram as grades das celas cin- raça o devido registro nos periódicos da Câmara e
co e seis, improvisaram uma corda feita com lençóis, divulgação no programa A Voz do Brasil.
conhecida dos criminosos pelo apelido de "Teresa-, Sr. Presidente, aproveito para deixar registrado
com a qual escalaram um muro e ganharam a Iiber- voto de louvor ao Governador do meu Estado, Ama-
dade. Foi a segunda fuga de presos registrada no zonino Mendes, pela profícua administra~o, muitas
extremo sul em duas semanas. No final de março, vezes incompreendida por seus adversários e ataca-
quatro detentos, entre os quais um assaltante de da de forma nada ética. .
banco ligado ao Comando Vermelho do Rio de Ja- O SR. CONFúclO ·MOURA (BlocoIPMDB -
neiro, escaparam do Complexo Policial de Itamaraju. RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

Os fugitivos da delegacia de Eunápolis são ex- te, SrAs e Srs. Deputados, há mais de um ano venho
PM José Raimundo dos Santos Ciríaco, expulso da estudando e buscando subsídios sobre o ensino a
corporação por assassinato, além dos assaltantes e distância do Brasil.
homicidas Edgar Ribeiro Barbosa, Valdemar Montei- O Telecurso 2000, pioneiro nesta atividade no
ro da Silva, Antero Santana, José de Souza Montei- ensino de nível fundamental e médio, veiculado pela
ro, Reijane Orlei Ramos Faria e Francklin Silva Brito. Rede Globo de Televisão, em convênio com a Fede-

O delegado Aloísio Vil/as-Boas vai abrir inquéri- ração das Indústrias de São Paulo, já se justifica, e
to administrativo para apurar as causas da fuga, que muito, por levar às regiões metropolitanas e às pe-
ocorreu por volta das 3h30min da madrugada de on- quenas cidades do País a oportunidade de assistir à
tem. Presume-se que o ex-soldado José Cirraco te- aula pela televisão e depois estudar a matéria em
nha concebido o plano para escapar com os outros apostilas.
seis presos da cadeia de Eunápolis. Segue também esse mesmo caminho a TV

O ex-PM estava detido há um ano, após ter Educativa do MEC (Ministério da Educação e Cultu-
sido excluído por ter assassinado a tiros, depois de ra), ainda mais com a criação nesse Ministério, no
uma discussão de trânsito, um morador da cidade e ano passado, da Secretaria de Ensino a Distância,
ferido gravemente um rapaz que acompanhava a ví- chefiada pelo ilustre Prof. Pedro Paulo Popowisk,
tima. O ex-soldado Ciríaco, embriagado, apanhou que está neste tempo dinamizando e popularizando .
um revólver calibre 32, de sua propriedade, e atirou o ensino a distância como algo de praticável. Tem
à queima roupa nas vítimas. atacado, principalmente, o treinamento e a recicla-

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro- gem de professores do ensino fundamental.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"'s e Acredito, Sr. Presidente, que essa modalidade
Srs. Deputados, quero, neste pronunciamento, tra- de ensino interessa e muito a todo o País, principal-
zer ao conhecimento dos nobres Pares proposição mente ao Norte e Nordeste, em todas as etapas,
que estou apresentando à Comissão Especial desti- tanto no ensino fundamental, na alfabetização, no
nada a proferir parecer ao substitutivo do senado ao ensino médio e profissionalizante, como no ensino
Projeto de Lei nll 3.710/93, que institui o Código de superior.
Trânsito Brasileiro. Estou propondo à citada Comis- Todos sabemos, S..-s e Srs. Deputados, a si-
são, da qual tenho a honra de fazer parte, que se tuação em que se encontram as nossas universida-
tome obrigatória a inclusão da disciplina -Educação des, e o Governo busca hoje alternativas de parceria
de Trânsito- nos currículos escolares de 12 e 22 com as universidades, alternativas criativas e auto-
graus. sustentáveis para o futuro. Diante disto, só vejo uma

O trânsito, sem sombra de dúvida, já matou possibilidade para os alunos que querem freqüentar
mais do que qualquer guerra ou epidemia, e urgem cursos superiores, principalmente os das regiões
providências de várias naturezas, sendo a educação distantes, onde não existem escolas públicas nesse
de imperiosa importância. Considerando que o pro- setor: o ensino superior a distância.
cesso edl.!cativo não só contribui para a formação da Estive visitando a Universidade de Santa Cata-
personalidade como também liberta o pensamento, rina, juntamente com a ilustre Vereadora e ProtA Sa-
desarma o espírito e promove a mudança do com- rah Jane Cadamuro, da cidade de Ariquemes, em
portamento, é de suma importância que os proble- Rondônia. No Centro Tecnológico, no Departamento



O SR. VALDECI OUVEIRA (BlocoIPT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr«s e Srs. Deputados, com justa razão, a opinião
pública brasileira tem questionado os resultados ob
tidos pelas sucessivas CPI que têm acontecido, ao
longo dos últimos anos, em nosso angustiado, suca
teado, incrédulo e sobretudo indignado País.

A mão sombria do favorecimento, da impunida
de, da cumplicidade e das -regalias- criminosas, que
tem encoberto a participação e as responsabilidades
dos verdadeiros responsáveis pelos atos espúrios 
os -peixes graúdos-, que sucessivamente têm esca
pado aos anzóis da Justiça -, tem sido uma constan
te, durante e após as investigações. Não é de se es
tranhar, portanto, a preocupação e, o que é mais
grave, o descrédito de setores expressivos da popu
lação quanto aos resultados de mais esta CPI, que
em determinados momentos ameaça descambar
para mais uma indigesta pizza.

Na memória já não tão curta do povo brasileiro
ainda persistem indagações dos motivos que leva
ram a não se consolidar a CPI dos corruptores, que
deveria ter acontecido como decorrência natural das
Comissões que investigaram as roubalheiras promo
vidas pelo Governo Collor e pelos inescrupulosos
-anões do Orçamento-. Que mãos poderosas, per
versas, insensíveis aos brados da Nação, sabotaram
a realização dessa fundamental investigação, que
poderia, uma vez realizada a contento, contribuir
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de Engenharia de Produção, fomos bem recepciona- Mas, antes mesmo de qualquer interpretação,
dos e informados quanto ao belíssimo trabalho que quero referir-me, neste breve pronunciamento, ao
já desenvolvem, no campo de ensino a distância, os mais humano dos significados dessa festa, que cer-
eméritos professores Ricardo Miranda Bareia, Gre- tamente se encontra presente em tantas outras, pelo
gório Bacil e Álvaro G. Rojas Lezana. Brasil afora: a esperança, a busca incessante do

. , , ,nosso povo por dias melhores, por uma vida melhor,
A experiêncIa de ~anta Catanna, neste a~mlrá- a simbologia de que existe, contra todas as adversi-

vel mu~o nov~ do ens~no, ,usa ~odas as opçoes ~a dades, a resistência silenciosa de tantos quantos lu-
t~nologla e ~a Informática: I~terhga alunos das ":lals tam, no seu dia-a-dia, por tempos melhores.
dIVersas locahdadesdo Brasil: g~ças àS,oportunl?a- Procuram o que de mais elementar lhes é ne-
des ~~mas das telecomunlcaçoes; treina e reclcla gado: a saúde, invariavelmente, a moradia, o pão de
em~resanos e trabalhadores do setor de tran~porte; cada dia, a tranqüilidade. Ist9 todos pedimos, nesse
r?Clcl~ prof~sso~es de todo o Estado de ~anta Cata- momento de fé, caminhando de joelhos, para que
nna, InclUSive da cursos de pós-graduaçao e até de sejam alcançadas tais graças, o que nos leva a uma
mestrado. reflexão, como representantes deste povo, sobre a

Nossa visita estendeu-se à USP (Universidade responsabilidade que nos foi delegada, pois não es-
de São Paulo), no dia 7 deste mês de abril. No Cen- tamos a tratar apenas de um sentimento, mas das
tro de Capacitação Profissional da Escola do I=uturo, coisas concretas, necessárias ao viver das pessoas.
com o emérito Prof. Fredric Michael Litto, visitamos Acompanhamos os festejos para, muito mais
os laboratórios e salas de aula, todos dentro· de um do que simplesmente estar presente, demonstrar
padrão especial de integração à rede internacional nosso respeito e buscar fortalecer nosso compromis-
de informações, INTERNET. Percebemos ali que o so principalmente com as causas e anseios dos tra-
Núcleo de Pesquisa criado pela USP para o ensino a balhadores e dos excluídos desta sociedade.
distância já contribuiu e muito para formação de pro
fessores, mestres, doutores, sendo voltado principal
mente para o ensino fundamental e médio.

Resta-me agora, Sr. Presidente, levar essas in
formações ao Govemador do Estado de Rondônia, o
ilustre companheiro Valdir Raupp, bem como ao Pre
feito de Ariquernes, Francisco Sales, para que pos
samos elaborar projetos nesse campo das escolas
virtuais e dar ao povo da Amazônia e do Estado de
Rondônia a oportunidade de acesso à educação, a
custo baixo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO COSER (BIocoIPT - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, neste final de semana realizou-se a mais
tradicional festa religiosa do Estado do Espírito San
to, em homenagem a Nossa Senhora da Penha.
Como parte da tradição das festas religiosas do nos
so povo, esta constitui-se também em manifestação
da esperança em dias melhores. Os eventos são
marcados pelas celebrações que acontecem todos
os dias, com a presença de peregrinos, que dirigem
as solenidades, uns para agradecer. outros para pe
dir, outros apenas para reverenci~.r, .todos unidos em
um ato de fé àquela que simboliza, em nossa tradi
ção cristã, a mediação entre Deus e os homens,
pela maternidade. Já interpretava o teólogo que
Nossa Senhora representa a face feminina, matema,
do Criador.
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para que a moralidade nas esferas superiores vol- Sr. Presidente, seria importante que, ao invés
tasse a existir? E a CPI que deveria dissecar o Siste- de repassarmos o controle da Vale para uma única
ma Financeiro, em particular os bastidores do Banco empresa, pulverizássemos as suas ações, tornando-
central, cujas atitudes obscuras e eivadas de sus- a uma empresa pública.
peição, levadas a cabo por seus diretores e por fun- O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
cionários de confiança do Governo Federal, em mui- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
to têm contribuído para o caos e para o crescimento srªs e Srs. Deputados, o Colégio Centenário, uma
da verdadeira loteria de corrupções e i1icitudes que das mais tradicionais escolas de 12 e 22 graus da ci-
se têm sucedido no sistema nos últimos anos? dade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do

A opinião pública, repetimos, com justa razão, Sul, está comemorando o 75º aniversário de sua
questiona: terá sido simples atitude de subserviência fundação, com uma expressiva programação que se
em relação às pressões originadas na maioria das estenderá durante todo o ano de 1997.
vezes do Planalto? Ou o "buraco" é mais profundo, Tradicional, mas inovador, buscando sempre
sendo o que está agora aparecendo apenas a ponta oferecer o que há de mais moderno para seus alu-
do iceberg, havendo portanto muito mais do que nos e comunidade, o Instituto Metodista Centenário
subserviência da parte dos setores significativos de foi criado em 27 de março de 1922, sob a direção de
Parlamentares que formam a base de apoio gover- duas missionárias norte-americanas, Miss Eunice
namental? Andrews e Louise Best. Coincidentemente, o ano de

A atual investigação do escândalo dos títulos comemoração do centenário das Missões Metodis-
públicos mostra-se, até o presente momento, extre- tas nos Estados Unidos era e mesmo da comemora-
mamente insuficiente para que um diagnóstico con- ção do centenário da Independência do Brasil. Daí o
vincente seja proferido e o "tumor" maligno, que fra- nome "Colégio Centenário".
giliza dia a dia a saúde da Nação, finalmente seja Sob a direção geral da Prof! Elizabeth Soares
extirpado. A propósito, muitas perguntas ainda conti- Coelho, o colégio conta hoje com 1.700 alunos.
nuam sem respostas, dentre as quais: por que as in- Além da pré-escola e do ensino regular de 12 e 2º
vestigações se têm restringido somente aos títulos graus, oferece cursos de Supletivo do 2º Grau, Cur-
emitidos pelos Municípios e Estados (alguns), en- so Técnico em Processamento de Dados para o 2º
quanto os federais continuam sendo ignorados pela Grau e complementação de estudos e Escola para
Comissão de Inquérito? Por que a vacilação sobre a Adultos, em convênio com a Universidade Federal
convocação (ou não) pela CPI dos titulares dos Go- de Santa Maria.
vemos em cujo ventre se gestou a trama criminosa, Em visita à cidade de Santa Maria nesse fim de
como é o caso do ex-Prefeito de São Paulo, Sr. Pãu": semana, pude mais uma vez constatar o entusiasmo
lo Malut, e do atual titular, Sr. Celso Pitta (à época e o orgulho que sentem alunos e ex-alunos dessa
Secretário de Finanças da Prefeitura paulista), cujas modelar instituição de ensino, que, na tràjetória de
responsabilidades não podem, sob nenhuma cir- seus 75 anos de existência, permaneceu fiel à filo-
cunstância, ser minimizadas? sofia que norteou a sua criação, procurando man-

Não temos dúvida de que essas respostas a ter vivo o seu lema e missão primordial: "Educar a
Nação inteira está a exigir. Chegou a hora de se fis- mente a pensar; o corpo a agir; e o coração a sentir".
gar os "peixes graúdos", para que uma verdadeira Ao fazer este breve registro, Sr. Presidente e
faxina ética seja realizada neste País, o joio definiti- srªs e Srs. Deputados, desejo desta tribuna prestar
vamente separado do trigo e os criminosos de colari- a minha homenagem e congratular-me com alunos,
nho-branco exemplarmente punidos. ex-alunos, professores, funcionários, direção e com

O SR. ~NIO BACCI (BlocoIPDT - RS. Pronun- toda a comunidade santa-mariense e da região pela
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. passagem dos 75 anos do Colégio Centenário. Que
Deputados, quero deixar registrada uma avaliação ~uas cores "verde e branco", que simbolizam a es-
sobre o que a imprensa vem dizendo em relação ao perança e a paz, signifiquem a esperança de conti-
leilão da Vale do Rio Doce. Ainda insistem na afirma- nuidade do trabalho exemplar que vem sendo de-
ção de que a Vale vai ser vendida por 10 bilhões de senvolvido por essa instituição e de um futuro pro-
reais quando sabemos que, na verdade, num primeiro missor e mais justo para seus alunos e para toda a
leilão, serão vendidas 29% das ações, totalizando ape- comunidade.
nas cerca de 3 bilhões de reais. Por este valor, será re- O SR. PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ. Pronuncia
passado o controle acionário da empresa. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.



Este meu pronunciamento tem por objetivo de
nunciar situações de fato que não podem continuar
acontecendo no âmbito do sistema ferroviário brasi
leiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados.

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB _ ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Deputados, ainda está viva na memória de to-
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Deputados, em pronunciamento anterior, desta tribu- administração da malha Centro-Leste e outras ma-
na, referi-me à necessidade de o Ministério dos lhas, para que se expliquem e esclareçam os fatos,
Transportes adotar medidas práticas no sentido de pois tais senhores são produtores de um ambiente
aproveitar o remanescente da Rede Ferroviária Fe- de terrorismo inadequado aos tempos de democra-
deral S.A., de modo a constituir um órgão normaliza- cia, de liberdade, de supremacia da lei sobre os inte-
dor e fiscalizador de todo o sistema ferroviário e ad- resses particulares de empresas e de pessoas.
ministrador do patrimônio remanescente da Rede, E mais, S~ e Srs. Deputados, ocorrem sus-
após os processos de transferência, via concessão, pensões do tráfego em ramais ferroviários, o fecha-
à iniciativa privada, dos diversos ramais ferroviários mento de estações, sem que haja expressa autoriza-
existentes no Brasil. ção do Poder Executivo e sem que seja dada ciência

Não obtive ainda qualquer resposta do Ministé- prévia aos usuários, tudo em afronta ao que determi-
rio dos Transportes. Sei que o espaço.de tempo des- na o Regulamento dos Transportes Ferroviários,
de aquele pronunciamento a esta data é pequeno, consubstanciado nos termos do já citado Decreto nl!
mas não me nego o direito de solicitar atenção para . 1.832, de 4 de março de 1996.
este assunto ante novos fatos que me chegaram ao Não se justifica a suspensão do tráfego de tre-
conhecimento nos contatos com minhas bases no fi- chos ferroviários, pois, quando dos leilões para a
naJ da semana passada. concessão desses trechos, os grupos interessados

São notícias, Sr. Presidente, segundo as quais souberam, previamente, de todas as condições ffsi-
ocorrem demissões desnecessárias e abusivas de cas das malhas que lhes eram oferecidas. Estavam
trabalhadores ferroviários e, igualmente, a suspen- sendo entregues porque ao Governo faltavam condi-
são do tráfego de trechos ferroviários. Especialmen- ções de investimento, de recuperação do patrimônio
te nos trechos da malha Centro-Leste os fatos acon- existente. E assumiram, aqueles grupos, o dever de
tecem de modo assustador, dramático, preocupante fazer investimentos, de melhorar os serviços, de
e injusto, quer no tocante à demissão de trabalhado- abrir novos empregos, de recuperar a imagem do
res, qu~r no que se refere à suspensão do tráfego sistema existente.
de trechos ferroviários. Não investem, não criam empregos, restringem

Não há nenhum controle sobre os atos dos que o poder do sistema ferroviário, diminuem a capacida-
assumiram a concessão. Agem livremente, como se- de instalada de transporte, agem contrariamente a
nhores absolutos de suas ações, sem se aterem às tudo o que se propuseram, atentando contra os inte-
normas que foram estabelecidas a partir do Decreto resses do Brasil e prejudicando todo o sistema, que
nl! 1.832, de 4 de março de 1996, que dispõe sobre esperava ter no ferroviário uma alavanca para o
o Regulamento dos Transportes Ferroviários. equilíbrio necessário entre os diversos modais de

O fato é que os detentores das concessões transportes.
agem como ~ fossem senhores de engenho, admi- Voltarei a este assunto quantas vezes se fize-
nistrando -escravos- que podem ser descartados a rem necessárias, até quando o Ministro dos Trans-
qualquer momento ou mantidos em permanente es- portes e a diretoria da Rede Ferroviária Federal per-
tado de inquietação, opressão e desespero. Os que ceberem o problema que os grupos concessionários
não foram demitidos, e já o foram às centenas e mi- que assumiram os diversos segmentos das ferrovias
lhares, estão sempre com a cabeça a prêmio. São brasileiras estão criando para o País e especialmen-
ameaçados diária e constantemente, mantendo-se te para os trabalhadores ferróviários, aos quais se
nos diversos segmentos do setor ferroviário brasilei- dá um tratamento humilhante, desprezível, como ja-
ro um clima de pavor, de desencantamento, de um mais visto em toda a história do trabalhismo brasilei-
patrulhamento perverso, de modo a que se crie o es- ro.
tado de desespero que favoreça a demissão ou o
próprio pedido de afastamento do empregado.

Peço ao Sr. Ministro dos Transportes que as
suma a responsabilidade de ver o que está aconte
cendo na malha Centro-Leste. Requeiro à Comissão
de Viação e Transportes da Câmara que se pronun
cie sobre o assunto. O mesmo peço à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público. Que
sejam trazidos a esta Casa os que respondem pela



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

EM 1981, O PATRIMÓNIO DA VALE ERA DE 600
BILHÕES;'HOJE, OS MENORES CÁLCULOS

CHEGAM A 2 TRILHÕES

O professor cientista patriota Bautista Vidal,
nesse luta terrível para preservar o patrimônio brasi
leiro, está se revelando também um herói. Ele, Bar
bosa Lima Sobrinho, brigadeiro Ivan Frota, almirante
Gama e Silva, generais Leonidas Pires Gonçalves e
Tasso Villar de Aquino (além, naturalmente, de
muitos outros que dominariam este espaço intei
ro) não saem da trincheira um minuto sequer. Quan
do saem de uma trincheira é para entrar na outra,
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dos a derrota do Brasil na disputa pela sede dos Jo- parativos para o Rio 2008. Aprendemos com o pre-'
gos Olímpicos de 2004. A campanha pela inClusão juízo; de agora em diante vale ter juízo. Para come-
do Rio de Janeiro, pelo menos no rol das cidades fi- çar, é absolutamente necessário manter o plano de
nalistas, foi um raro momento de união nacional em reformas e dotar a cidade de boas condições de in-
tomo de um projeto com que o País inteiro se identi- fra-estrutura, reduzir drasticamente a violência, me-
ficava. O que se vislumbrava e se esperava era que, Ihorar a qualidade da água, reorganizar o sistema de
finalmente, tivéssemos a oportunidade de ingressar telecomunicações, democratizar o acesso à saúde,
no fechado clube de potências esportivas e o Rio de assegurar a todos um índ.ice mínimo de bem-estar. A
Janeiro tivesse a chance de recuperar a posição de preparação da cidade para a Olimpíada de 2008 não
Cidade Maravilhosa, coração do Brasil. deve ser programada para depois da primeira elimi-

A Nação empolgou-se, mas o sonho durou natória. Deve precedê-Ia _ eis a lição. Para poder
pouco. A despeito do apoio popular maciço e da ga- competir em pé de igualdade com outras candidatas,
rantia de verbas públicas para arrumar a cidade, não é preciso que o Rio de Janeiro comece a preparar-
conseguimos convencer os representantes do Comi- se desde já e concentre sua atenção na primeira eli-
tê Olímpico Internacional de que o povo brasileiro minatória. Assim sendo, Sr. Presidente, é furidamen-
aprendeu a ser criativo, competente e realizador tal que haja condições 'financeiras de realizar os in-
exatamente na adversidade, no enfrentamento das vestimentos indispensáveis e que sejam repassados
,dificuldades e na superação de deficiências que se os recursos federais já consignados para esse fim.
acumularam no tempo. Não acreditaram que fôsse- Preparar a cidade para ganhar a Olimpíada, eis
mos capazes de preparar o Rio de Janeiro para o a tarefa que se impõe, eis o que se pede e requer.
evento desportivo maior nas áreas de comunicaçõ- O SR. JOSÉ MAUR[CIO (BlocoIPDT - RJ.
es, transporte, infra-estrutura e segurança. A despei- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
to da certeza de recursos financeiros e patrocínios, Deputados, quero registrar a minha posição de repú-
Sr. Presidente, não conseguimos passar da primeira dio - a máscara agora caiu - à matança generaliza-
eliminatória. da que vem ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro

Já se fala, contudo, na candidatura do Rio de Ja- por, ordem do Governador Marcello Alencar e seu
neiro para a Olimpíada de 2008. Eis aí mais uma razão assecla, Cel. Nílton Cerqueira, célebre figura da vida
para se indagar: onde foi que falhamos desta vez? pública brasileira que simplesmente tem o apelido de
Porque a desclassificação no meio da corrida? De todo ·Deputado·.
o episódio, da decepção sofrida, que lição ficou? Paralelamente, rogo a V. Ex!!, Sr. presidente,

Na busca de explicações para a derrota do Rio que faça transcrever, na íntegra, nos Anais da Casa,
de Janeiro, SrIs e Srs. Deputados, deparamo-nos artigo publicado no jornal Tribuna da Imprensa, do
com um comentário do economista Roberto Macedo, jornalista Hélio Fernandes, que demonstra, irretor-
digno de análise e registro. Para Macedo, conforme quivelmente, mercê de manifestações dos órgãos
artigo publicado no periódico O Estado de S. Paulo mais representativos deste País, que o valor real da
de 13 de março último, o Rio apegou-se à bandeira Companhia Vale do Rio Doce é superior a 2 trilhões
da Olimpíada como forma de criar uma motivação e de dólares.
uma aglutinação de forças para resolver seus enor
mes problemas. A idéia era de que sua escolha para
sede da Olimpíada asseguraria à cidade os investi
mentos necessários para a recuperação do antigo
prestígio e solução de problemas que se impõem
não só pela perspectiva de uma Olimpíada, mas
também e certamente muito mais pela sua própria
gravidade.

Pois bem, na análise de Macedo, erramos por
que invertemos os termos da equação: julgávamos
que se poderia melhorar uma cidade ganhando uma
Olimpíada, quando, na verdade, é preciso melhorar
a cidade para ganhar a Olimpíada.

Perdida a batalha pela Olimpíada de 2004, Sr.
Presidente, cabe então iniciar imediatamente os pre-
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pois todos eles têm tal obsessão pela proteção e que está a merecer uma adjetivação tirada do Códi-
preservação do patrimônio brasileiro que não se go Penal.
conformam nem se contentam com uma trincheira Márcio Fortes (que já ocupou todos os cargos
apenas. de importância intermediária, desde presidente do

Anteontem, domingo, Bautlsta Vidal esteve ~ane~ a ~iretor do próprio BNDES! eNári~s secre!a-
numa televisão para discutir o problema da Vale ~as em dlv~rsos govern~s, embora só seja eS~la-
e de sua d08ção-privatização. Pena que es88 te- lista :m caixa 2) falava o tempo todo. Dav~ a .Im-
levlsão, não seja vista por ninguém, e além do pre~o.de querer estrangular. o p~ofess~r Cientista
mais exerça uma férrea censura sobre aqueles ~specl~"sta em defesa do pa~nrn~n1o nacional, B~u-
que defendem o patrimônio nacional. O cientista tlsta Vldal. .E~te só ~onsegulu..dlzer alguma COisa
e professor Bautista Vidal só foi ao programa quan~o se -,mtou e disse que ma falar de qu~lquer
porque ele era comandado pelo jornalista não maneira. A.I falou, de~ ~.m banho de sa~ona, de
amestrado (uma raridade no Brasil de hoje), Car- competência, d~ c~edlbllldade, de amor a verdade.
I Cha Verdade que Marclo Fortes e Mendonça de Barros
os gas. faziam tudo para deturpar ou até estuprar. (Carlos

Mas chega a .ser. indecor~so q~e um homem Chagas, que poderia ter feito uma boa dupla com
como o professor-elentlsta Bautlsta Vldal tenha que o cientista Bautlsta Vidal se declarou "incompa-
deixar sua casa, sua família, seu trabalho, para parti- tibilizado e isento em virk.de de ser mediador do
cipar. de um debate co.m dois "energúmenos" como programa". Quando os adversários se chamam
MárCIO Fortes e o ~resldente do BNDES~ Mendonça Márcio Fortes e Mendonça de Barros, o mediador
de Barros. Estes nao sabem nada de COisa alguma, não está obrigado a nenhuma espécie de ética ou de
por isso ~stão sempre nos mais dive':50s programas não- participação. Carlos Chagas deveria ter partici-
e entrevistas como homens do sistema (estab- pado e com a maior intensidade.)
Iishment). Um "caixa 2" e u~ ~escendente de dono Nas poucas vezes em que conseguiu falar,
de supermercado. Que Repubhca. Bautista Vidal mostrou todo o importante conhe-

PS - O professor Bautista Vidal, massacrando cimento que tem sobre o Brasil, seu patrimônio,
os que dizem que o subsolo brasileiro não é tão rico suas riquezas naturais. Ficou demonstrado nes-
assim, apresentou dados estarrecedores. Márcio se debate, mais uma vez, que na d08ção-privati-
Fortes e Mendonça de Barros, duas toupeiras, tenta- Z8çãO da Vale está tudo errado. O preço é o que
ram desmentir que o nióbio "existente no Brasil menos interessa. O Importante é a área extensrs-
não é tão importante assim". O professor-eientista slma coberta pela Vale e suas múltiplas empre-
arrasou os dois, provando que o nióbio, utilizado 88S. Não adianta discutir se o Brasil receberá
hoje no mundo, é encontrado 99 por cento no Brasil. 5,10 ou até 100 bilhões de dólares, pois o proble-

PS 2 - calou os dois que tentavam enfrentá- ma não é esse.
lo. Descobri agora um exemplar da revista Exame O SR. ALDO REBELO (BlocoIPCdoB - SP.
de 26 de agosto de 1981. (15 anos passados.) Com Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
autorização da revista, e citando-a, vou mostrar da- SrAs e Srs. Deputados, trago a esta Casa material
dos que já foram complementarmente ultrapassados fomecido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais
nesses quase 16 anos. Nessa publicação, editada no Estado de São Paulo que trata da demissão dos
então por Jorge Luiz de Souza, se dizia textualmente jomalistas Luís Antônio Maciel e Oto Figueiras, da
no título da matéria: "NA AMAZÔNIA, UM ELDORA- revista Globo Rural, motivada não por negligência,
DO DE 600 BILHÕES DE DóLARES". não por incompetência ou por algum processo de re-

PS 3 - Hoje, esse eldorado da Amazônia já dução de custos na empresa, mas pura e simples-
está avaliado em pelo menos 2 trilhões de dólares. E mente por perseguição política, segundo atesta esse
essa avaliação foi feita e publicada em livro por geó- documento.
logos da maior reputação e credibilidade. Hoje, o Tenho em mãos cópias da carta do ilustre jor-
subsolo da Vale está quase 4 vezes mais valorizado. nalista Barbosa Uma Sobrinho, Presidente da Asso-
Amanhã, ou depois de amanhã, o patrimônio da ciação Brasileira de Imprensa - ABI, dirigida à dire-
Vale já estará em 4 ou 5 trilhões de dólares. ção do Sistema Globo, na qual vem expressa a

DOAR-PRIVATIZAR UMA EMPRESA COM O preocupação com a "distorção administrativa" por
PATRIMÔNIO DA VALE NÃO PODE SER APENAS parte da direção da revista, que jamais demitiria jor-
BURRICE. Deve existir algum outro componente nalistas por questões ideológicas, mas que agora



São Paulo, 12 de abril de 1997.

Prezado Senhor:
A finalidade desta é relatar os fatos envolvendo

a demissão de dois jomalistas da Editora Globo, se
diada em São Paulo, ocorrida no final do mês passa
do. Foi claramente um gesto político por parte da
empresa contra a liberdade de organização e de ma
nifestação do conjunto de seus profissionais.

Os jomalistas demitidos são Luiz Antônio Ma
ciel e 000 Filgueiras, ambos da revista Globo Rural.
Além de bons profissionais, são ativos militante em
favor dos interesses da categoria, participando das
lutas envolvendo as reivindicações dos colegas da
Editora Globo e também daquelas que interessam a
todos os jornalista representados pelo nosso Sindi
cato. Uma semana antes do anúncio da dispensa, a
direção da empresa comunicou que havia concluícfo
o progresso de ajuste interno e que, portanto, não
seriam mais feito novos cortes de pessoal. Isso con
figura que a demissão dos dois foi uma atitude de
perseguição política da Editora Globo, com o claro
propósito de freiar a expressiva mobilização dos
seus funcionários.

Em janeiro, a empresa demitiu uma diretora de
redação, Nancy Weber, pelo simples fato de a mes
ma ter participado da campanha salarial de nossa
entidade. Por tudo isto, estamos solicitando o apoio
e a manifestação da ABI contra este lamentável epi
sódio, esperando que isso não volte a se repetir.

Atenciosamente, Everaldo Gouveia, Presiden-
te.

À
Associação Brasileira de Imprensa - ABI
Comissão de Liberdade de Imprensa
Rio de Janeiro - RJ
AlC José Gomes Talarico

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Rio de Janeiro Em 3 de abril de 1997.
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demite excelentes profissionais por -falhas de sinto- S· que demissões em massa como essas a que me
nia-, razões que -não calam bem no espírito de ho- referi, pelas subjetivas razões de -falta de sintoniaW

,

mens de pensamento-o não calam bem no espírito dos homens de pensa-
Conheço Oto Figueiras e Luís Antônio Maciel e mento. Como estou informado de que V. S' jamais

posso testemunhar as elevadas qualidades morais e demitiu jomalista, por motivo ideológico, aguardo,
profissionais desses dois jomalistas. Não poderia, confiante, que sejam reparadas as injustiças pratica~

portanto, deixar de registrar minha mais veemente das por algum preposto.
condenação a essas demissões e deplorá-Ias como Desejo, por fim, salientar que os jomalistas
canto do cisne do que se pretendia como liberdade 000 Filgueiras e Luiz Antônio Maciel são excelentes
de imprensa no Brasil. profissionais, que sempre produziram ~m para a re-

Só a readmissão de Oto Figueiras e Luís Antô- vista Globo Rural. O mesmo se poderá afirmar dos
nio Maciel pode reparar essa injustiça, esse atenta- demais funcionários.
do contra o livre exercício do jomalismo em nosso Cordialmente, Barbosa Lima Sobrinho, Presi-
País. dente da AB!.

Sr. Presidente, peço a V. ExB que sejam trans-
critas nos Anais da Casa a carta do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo à
Associação Brasileira de Imprensa, a carta do Dr.
Barbosa Lima Sobrinho ao Dr. Roberto Marinho e a
carta do Jomalista Cláudio Cerri, da Editora Globo,
dirigidas aos jomalistas da Globo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
o ORADOR:

Jomalista
Roberto Marinho
O Globo
Rua lrineu Marinho, 35
Nesta

Ilustre Colega,
A Diretoria da Associação Brasileira de Impren

sa, por meu intermédio, dirige-se a V. S· para cum
primentá-lo, expor fato ocorrido em são Paulo e soli
citar suas obsequiosas providências no sentido de
corrigir o que se afigura distorção administrativa, por
parte da direção da revista Globo Rural, integrante
do sistema de comunicação social por V. S· presidi
do.

Segundo informações recebidas pela diretoria
da ABI, estariam para ser demitidos, ou já o foram,
os jomalistas Luiz Antônio Maciel e 000 Filgueiras,
da Globo Rural, editada em São Paulo. Argumento
para as demissões: 'altas de sintonia-. Acrescentam
as informações, fidedignas, que o ato de demissão
totalizoú ou vai totalizar dezenove profissionais, in
cluindo os dois acima citados.

Não ignoro o poder de comando da empresa,
de qualquer empresa, mas me permito ponderar a V.
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Rio de Janeiro, 4 de abril de 1997.
Aos
Companheiros do Sindicato dos Jomalistas do Esta
do de São Paulo.

Devemos relembrar que a Convenção da OIT
n2 158, impedia quaisquer demissões imotivada. To
davia' o Presidente da República recentemente de
nunciou a aludida Convenção. Antes muitos foram
os dirigentes sindicais e trabalhadores foram benefi
ciados pela referida Convenção. Lamentavelmente
devido a denúncia não dá provimento aos recursos.

Entretanto, a Constituição no artigo 220, pará
grafo 22 diz que -é vedada toda e qualquer censura
de natureza política, ideológica e artística- - que se
ria o caso das sanções impostas pelo responsável
pela revista Globo Rural, Ricardo Fischer. Na falta
de argumento sólido alegou para as demiS$ões 'alta
de sintonia- dos profissionais atingidos.

ABI se associa e se solidariza com o Sindicato
dos Jornalistas de São Paulo pelo repúdiQ à tão in
justificada atitude.

A C.D.L.I.D.H. - José Gomes Talarico.

Aos jornalistas da Globo:
Conheci Luís Antônio Maciel e 000 Filgueiras

aqui na Editora Globo e compartilhei com eles os úl
timos cinco ou seis anos de trabalho na redação do
Globo Rural. Ambos foram demitidos na semana
passada.

Para que a falsidade não paire sobre esse epi
sódio, e eu não sinta vergonha de mostrar a face
aos meus filhos, gostaria de transmitir um pouco do
que significou para mim a experiência de convívio
profissional e humano com eles.

Maciel e 000 são duas personalidades distin
tas, dois temperamentos, duas personificações de
jornalismo. Otto é pura explosão de garra diante
da vida. Um repórter sempre atento, urna usina de
questionamento - como deve ser o bom jornalista.
Um profissional dedicado que jamais abandonou a
mais poderosa e cortante ferramenta do nosso ofí
cio que é duvidar, questionar e perguntar o por
quê. Isso incomoda? Constrange? Às vezes irrita?
Claro que sim. A modorra é mais cômoda. Convi
ver com o silêncio dá menos trabalho do que ter
que refletir, argumentar, arregaçar mangas e enca
rar desafios. 000 é um ser humano transparente,
um sujeito incapaz de dissiml,Jlação ou embuste. É
possível discordar dele? Naturalmente. Faça-o po
rém com a mesma honestidade a que ele se obri
ga e se cobra - na vida e na profissão - e terá
sempre um amigo generoso e um profissional
competente à disposição.

Maciel, bem, o Maciel... Perguntem a qualquér
repórter de Globo Rural o papel desempenhado na
redação por esse sujeito discreto, amável, quase pa
ternal, mas intelectualmente inquieto, o jomalista
mais experiente de todos nós. É difícil dizer exata
mente quando foi que isso aconteceu, mas a partir
de um certo momento todos nós - quase todos 
passamos a depositar nele a expectativa de uma
resposta para nossas dúvidas jornalísticas, ortográfi
cas, -informáticas-, existenciais. Leads, matérias,
pautas, disquetes empacados... o Maciel sempre ti
nha um comentário, uma sugestão, algo a ponderar.
Tomou-se uma referência dentro de Globo Rural.
Dessas que se constróem lentamente, quase sem
que a gente perceba; que se sedimentam pelo
exercício educado da competência que não sufo
ca, mas ilumina; que não emana do cargo ou da
hierarquia, mas do profissionalismo e da inteligên
cia atenciosa. Sua experiência transformou-se
num porto seguro para velhos e jovens repórteres
da redação.

000 e Maciel, cada um a seu modo, personifi
cam a meu ver alguns requisitos indissociáveis do
ofício que escolhemos como ganha pão. Um misto
de tensão e serenidade. De indignação e experiên
cia. De audácia e argúcia. De arroubo e reflexão. De
rigor e objetividade. E também, por que não - que
ninguém é santo - de excessos entusiasmados e de
zelo comedido. Os dois tornaram-se importantes in
centivadores do debate profissional e editorial na re
vista e na empresa.

Maquiar suas demissões com argumentos le
vianamente profissionais chega a ofender até a natu
reza mais condescendente. Esforço-rne para integrar
esse mutirão de gente pluralista e tolerante. Mas não
sou hipócrita. Há nessas demissões um cheiro nau
seante de cadáveres empilhados: o da pluralidade
que se expressa; o da diversidade que argumenta; o
do profissional que sugere; o do cidadão que ques
tiona e o do jornalista que se faz respeitar. -Faxinas
desse tipo nunca se manifestaram em estado puro.
Vocaliza-as a miséria humana: o acerto de contas
miúdo, a pilhagem de reputações, a ligeireza das
justificativas de ocasião. Como explicar que só ago
ra, após três, quatro, cinco, seis anos de trabalho
conjunto, só agora - coincidentemente quando ga
nha volume o debate profissional, trabalhista e edito
rial na empresa - só agora tenham sido detectados
'alhas de sintonia- entre esses colegas e a revista?
Claro, é possível imaginar que -ruídos- ocorram ao
longo do tempo. Mas não seria mais digno e compe
tente discutir o problema quando ele se coloca? Ex-
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plicitar visões, pontos de vista, debater, expor e, aí de que reconheçam em Roraima um Estado produti-
sim, afinar concepções e até reestruturar rotinas e a vo e tomem as devidas providências para atender
própria revista? Vamos colocar os pingos nos ís. Em aos anseios dos agropecuaristas de Roraima.
Globo Rural, 000 e Maciel, ao lado da maioria ab- Era o que tinha a dizer.
soluta da redação, têm sistematicamente solicitado O SR. MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB _ MS.
mais discussão sobre a revista, mais reuniões de Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
pauta e de avaliação, mais análises sobre a nossa S~s e Srs. Deputados, queremos manifestar aqui
produção, nosso projeto e o nosso mercado. É hilá- nossa preocupação com alguns pontos contidos na
rio verificar que hoje se alega falta de sintonia quan- Proposta de Emenda à Constituição nº 173, referen-
do nunca se fez nada para evitar que ela ocorresse te à reforma administrativa.
- ao contrário, todas as tentativas nesse sentido fo- Inicialmente, é necessário deixar bem clara
ram ignoradas. nossa posição qUl:\nto ao teto definido no substitutivo

Fica difícil não enxergar isso que quase salta do Relator Moreira Franco. Se existem privilégios
aos olhos. Como digerir a falsa versão de que aquilo entre os servidores públicos, então vamos cortá-los
que ordena é a desordem? Que aquilo que humani- isonomicamente. Não é possível esta Casa legislar
za é a desarmonia? Que aquilo que instiga e estimu- em causa própria, favorecendo um pequeno grupo
la a produzir é a origem da ineficiência? de Deputados que têm ganhos superiores a

Aceitar essas demissões é fazer pouco da pró- R$10.800,00.
pria consciência. Não tentar revertê-Ias é validar Outra questão que vale a pena ressaltar é a
uma iniquidade. que levanta o art. 30 do substitutivo, que reza:

São Paulo, março de 1997. - Cláudio Cerri Art. 30. No pràzo de dois anos da pro-
O SR. Lufs BARBOSA (PPB _ RR. Pronuncia mulgação desta emenda, a União, os Esta-

o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, SrBs e Srs. dos, o Distrito Federal e os Municípios pro-
Deputados, estou de volta a esta tribuna para defen- moverão a extinção ou a transformação das
der mais uma vez o Estado de Roraima, do qual sou empresas estatais custeadas majoritaria-
representante nesta Casa. mente com recursos do Tesouro.

No final de semana que passou, tive oportuni- Esse mandamento legal é um verdadeiro de-
dade de visitar a Feira Agropecuária de Bonfim, rea- sastre, principalmente para a minha região, a grande
Iizada no Município de Bonfim, e constatamos a falta Dourados, no Mato Grosso do Sul, que necessita
de stands do Banco do Brasil e do Basa, o que nos dos bons préstimos de empresas que realizam um
causou preocupação. Estava ali apenas o Banco do trabalho importante na área de pesquisa agropecuá-
Estado de Roraima, com 100 mil reais para atender ria. A EMBRAPA _ Empresa Brasileira de Pesquisa
cinco mil produtores. Ora, sabemos que na realíza- Agropecuária _ presta relevantes serviços em todo o
ção de uma feira ou exposição agropecuária os par- País no aprimoramento da produção de alimentos.
ticipantes elou expositores necessitam da presença Apresentamos, ao lado de outros Deputados,
de bancos para linha de financiamentos e.liberação um destaque para ser votado junto à reforma admi-
de recursos para custeio e investimentos. nistrativa, para a supressão desse dispositivo. Va-

Achamos que em um País onde a fome e a mi- mos lutar pela manutenção da Embrapa e pelo seu
séria aumentam a cada dia não se pode mais brincar fortalecimento, tão necessário para a área de pes-
de reunir pessoas para tratar de negociações que quisa agropecuária.
não possam levar benefícios e bem-estar a seu Sr. Presidente, peço a V. EX- que determine a
povo. Quase diariamente os jornais trazem, nas sua divulgação deste pronunciamento no programa A
páginas, manchetes anunciando a liberação de re- Voz do Brasil.
cursos para· salvar banqueiros falidos e fortalecer O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
bancos internacionais, entretanto, Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu-
SrBs e Srs. Deputados, Roraima vem sendo esqueci- •gar, gostaria de elogiar o Sr. Presidente da Repúbli-
da, e seu povo também sofre com isso, pois Rorai- ca, Fernando Henrique Cardoso, pela criação da
ma é um dos Estados da Amazônia que tem voca- -Secretaria da Vagabundagem-, que prefere chamar,
ção natural para exploração da agropecuária. logicamente, de Secretaria dos Direitos Humanos.

Fica o nosso registro e o apelo ao Presidente Conhecedor do passado de Fernando Henrique Car-
do Banco do Brasil, Sr. Paulo César Ximenes, e à doso e de José Gregori, que assumirá aquela Secre-
Presidente do Basa, Sr- Flora Valladares, no sentido taria, tenho certeza das idéias que ela defenderá. De
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fato, tal Secretaria poderá servir de arquivo do pas- Mas qual a diferença entre o que o soldado te-
sado de Fernando Henrique Cardoso. ria dito e as declarações do Diretor da Polícia Fede-

Outro assunto que me traz a esta tribuna diz ral, que afirmou nesta Casa que as fitas do caso SI-
respeito à Polícia Militar. Não posso concordar com VAM fc:ram apag~dasr~a ser~m usadas em outr~
o linchamento moral que estão fazendo de todas as gravaçoes te!ef~n~cas. ~ao dOIS P?SOS ~ duas m~l-
polícias militares do Brasil. das. Como e facll pUnir um polICiai militar! LoglCa-

._ mente, essa fita da Polícia Federal foi apagada por-
Em 1992, por ocaslao da CPI do Orçamento, que nela era citado o nome do Senador José Serra.

quando alguns maus Par1amentares tiveram seus . ,. .
mandatos cassados, sentimos a fúria da sociedade O Presidente da Republlca Jogou duro com
para com o Par1amento. Agora, lalJlentavelmente, esta C~ e com o Senado para que a CPI do SI-
por causa de alguns poucos policiais militares que VAM n~o foss.e a~ante. Com toda a certeza, atos de
extrapolam na execução dos seus trabalhos, todas corrupçao sen~m Imputados a~ Senador JOS? ~rra
as polícias militares do Brasil sofrem duro revés, cor- e, por conseguinte, ao Sr. Presidente da RepubllCa.
rendo até o risco de serem extintas, como é da von- Não posso também admitir que a Senadora
tade do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que Benedita da Silva venha posar de inocente nos jor-
já afirmou que a Segurança Pública seria melhor nais do Rio de Janeiro, considerando lamentáveis,
exercida pelos Municípios. tristes e estarrecedores os episódios em São Paulo

Também me causa estranheza o fato de num e no Rio de Janeiro. S. Ex- mora na favela Chapéu
momento tão difícil como esse, vivido pelas PC;IfCias Mangueira - o ma~or ponto d~ distribui~o ~e t~xicos
militares, o Sr. Ministro do Exército ou o Inspetor-Ge- da Z?na Sul do RIO de Janeiro ~ e ate h0)8 n~o de-
ral das Polfcias Militaret~ não se manifestarem. Até nunclOu, pelo menos que eu saiba, um so traficante
uma -porca gorda- do Planalto já meteu o bedelho daquela área.
no tocante ao ocorrido em São Paulo, e nós, Iamen- Peço cautela aos companheiros, Sr. Presiden-
tavelmente, não assistimos a uma manifestação se- te, pois está sendo promovido um linchamento moral
quer por parte do Sr. Ministro do Exército sobre esse pela imprensa contra a Polícia Militar do Brasil.
episódio. Mas querer liderança e iniciativa de um Mi- O SR. PADRE ROQUE (B1oco1PT - PR Sem re-
nistro Milit~r ~ subestimar a inteligênci~ do Presiden- visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs: Deputa-
te da ~epubl~, que. o esc.olheu. HOJe sofre a PM, dos, desejo, antes de tudo, contraditar o nobre Deputa-
amanha sofrerao muito ~IS os ~mbros. d~ For- do que me antecedeu na tribuna. S.~ afirmou que o
ças Armadas ~r. essa 1I~~perâncla e omlssao por decreto que cria a Secretaria Nacional de Direitos Hu-
parte dos Srs. MInistros Militares. manos, assinado ontem pelo Presidente da República,

Agora, .Sr. Presidente, devemos frisar como é favoreceria a vagabundagem no Brasil.
fá~i1 punir o policiaJ militar. Lembro o ~so d~ Cande- Essa Secretaria vem em boa hora, porque o
Iána, quando u!" tenente da ~M fOI arregimentado que mais se faz neste País é desrespeitar direitos,
para uma sessao de reconhe:elmen~o. Ess~ tenente principalmente os dos cidadãos pobres, dos cidadã-
chegou lá com a melh~r das Intençoe~ e fOI aponta- os incautos, dos cidadãos incultos, os que compõem
do. por um dos sobreViventes da chacma d~ Cand.?'" a base da pirâmide social deste País.
Iána como sendo um dos executantes. FICOU tre~ O que de fato me traz hoje a esta tribuna, pc-
anos no ~drez, .e s~ a~ra, há poucos meses, fOI rém, é minha estranheza ante a comoção que tomou
reconhecida sua.I~~encla. Te~ que, por ~ulpa d~ conta de todos os brasileiros após serem exibidas
alg~ns mau~ polICiaiS que particlpar:am do tnste epl- pela televisão, em horário nobre, cenas de violência.
sódiO em São. ~aulo, um grupo muito grande possa Chamou minha atenção principlamente o que acon-
ser responsabilizado. teceu no âmbito governamental depois da exibição.

Sr. Presidente, critico também a posição de al- Todos sabemos que os atos de tortura e violência
gumas autoridades judiciárias, como, por exemplo, o não são de hoje, muito menos ocorrem somente em
Promotor José Car10s Blat, que já condena antecipa- São Paulo e no Rio de Janeiro, mas sim em todas as
damente todos os envolvidos no caso de Diadema. cidades brasileiras onde há policiais militares e
Prejulgando' chega a estabelecer a pena de cada eventualmente um delinqüente. Essas cenas fazem
um deles. Faz ainda ironias no que se refere ao fato parte do cotidiano brasileiro. É deplorável que n6s,
de o soldado de codinome Rambo ter dito que atirou brasileiros, somente nos estarreçamos e nos indig-
usando munição de fest!m. nemos quando um grande veículo de comunicação
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nacional, de maneira sensacionalista, traz a público dente, não se limitando apenas aos temas de sua
determinadas imagens. responsabilidade, mas indo além quando se faz ne-

Saliento também minha estranheza no que se cessário.
refere à forma de reagir do Governo Federal. Só rea- Recentemente aquele Ministro se viu vítima de
giu à violência no campo depois da tragédia ocorrida sua fidelidade pessoal ao Presidente da República,
em Corumbiara e em Eldorado do Carajás, só rea- percebendo, estampadas na mídia, palavras suas,
giu, instaurando uma comissão, após as denúncioas ditas em palestra proferida no Centro de Treinamen-
dos familiares de desaparecidos políticos. O Gover- to da Telebrás em Brasília, expressões aquelas que
no só reagiu à evidência de que há desrespeito aos desagradaram a alguns poucos que querem os favo-
direitos humanos no País depois que organizações res do Governo, sem que lhe emprestem a fidelidade
internacionais começaram a cobrar - diria até com a que se expõe o Sr. Sérgio Motta.
insistência, para não falar em virulência - uma atitu-

O Ministro, interpretando os motivos das reaçõ-
de séria. Este Governo só reagiu ao crime da tortura; es contrárias à privatização da Companhia Vále do
tipificando-o como crirne hediondo e imprescritível, Rio Doce, por parte de altos signatários da Igreja
após os meios de comunicação mostrarem as cenas
a que todos assistimos. Católica Apostólica Romana, chegou a afirmar que

aquela oposição se fazia por medo da Igreja de per-
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, hoje vota- der as somas que a Vale do Rio Doce lhe transfere,

remos a PEC da reforma administrativa, que, ao meu em forma de doação, para reforma e recuperação de
ver, multiplicará ao infinito a miséria, a pobreza, o templos históricos que o tempo vem deteriorando.
abandono e principalmente os desmandos. Novamen- Daí a expressão do Ministro referente à -graninha-
te o Governo está acabando ordens expressas recebi- que a 'empresa destina à CNBB e a Dom Luciano
das de plagas longínquas e de países poderosos. Mendes de Almeida, ex-Presidente da Conferência

Não concordo com essa maneira de agir do Go- Nacional dos Bispos do Brasil.

vemo, esse seu caráter meramente reativo a todas as Se o motivo da oposição da Igreja Católica
necessidades da população. É importante que a Na- Apostólica Romana à privatização da Vale é mesmo
ção saiba que o projeto real deste Govemo é, de fato, a -graninha-, isto representa, sobretudo, desconfian-
inserir 100k a 20% de sua população nas felizes fileiras ça da pessoa do Presidente da República, que em
dos consumidores do Primeiro Mundo, enquanto o res- 26 de dezembro do ano passado, entrevistado por
tante - 80% a 90% da população - vai sobreviver na emissoras católicas de rádio e tendo vindo ao deba-
periferia convivendo com a pobreza, com a miséria, te a questão da privatização da Vale, disse textual-
pela incúria de nossas autoridades. mente, conforme revelado nos jornais da época e na

Por isso, Sr. Presidente, é importante que o edição de hoje, 8 de abril, de O Globo, coluna do
projeto monstruoso em curso seja conhecido pelos Swann: -A Igreja vai continuar recebendo seu dinhei-
brasileiros, para que, amanhã ou depois, não ve- rinho.... O Ministro Sérgio Motta repetiu, a seu jeito
nham -chorar o leite derramado-, não venham exigir e a seu modo, a declaração anteriormente feita pelo
de nós medidas já impossíveis de serem tomadas, Presidente Fernando Henrique Cardoso, substituin-
porque a Casa estará tão desarrumada que as solu- do a expressão -dinheirinho- por -graninha-.

ções não poderão ser encontradas. Evidentemente a expressão -receber a sua
Enfim, causam-me estranheza e estupefação, graninha- seria ofensiva se de fato a Igreja não a re-

em primeiro lugar, a forma como este Governo age, cebesse, como recebe não somente da Companhia
e, ern segundo, o fato de que a população está, de Vale do Rio Doce, mas possivelmente de outras em-
certa forma, imbecilizada diante de tudo o que está presas e de outros Ministérios e autarquias federais.
acontecendo no País. Seria ofensiva se a Igreja Católica Apostólica Roma-

O SR. ALDIR CABRAL (PFL - RJ. Pronuncia na não -dependesse- do dinheiro do Governo para
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. receber e hospedar, em missão pastoral, o Papa
Deputados, o Ministro das Comunicações Sérgio João Paulo 1/, que virá ao Brasil em outubro deste
Motta, merece deste Parlamentar o maior respeito e ano.
inegável admiração, em razão do trabalho que reali- Vejo, Sr. Presidente, no Diário Oficial, edição
za à frente de sua Pasta e por ser, no Governo do de 27 de março deste ano, decreto do Senhor Presi-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, uma voz dente da República, referendado pelo Sr. Ministro
que se levanta sempre em defesa do amigo Presi- das Relações Exteriores, criando uma Comissão Es-



Não desconhecemos a sensibilidade do Minis
tro e confiante nisso é que vimos aqui fazer um ape
Io a S. Ex- no sentido de elastecer esse prazo.

Tenho certeza de que, além do Ceará, esse
problema está atingindo outros Estados.

Não estamos aqui defendendo maus adminis
tradores, tampouco pedindo anistia para as Prefeitu
ras. Chamamos a atenção, sim, para a comunidade
estudantil, que será privada de um beneficio de sig
nificativa importância social. Não podemos desco
nhecer o fato de que a merenda escolar representa
para muitos estudantes carentes a única refeição do
dia, notadamente no Nordeste, onde a situação de
pobreza é aviltante, situação que tende a se agravar
com a perspectiva de seca ou de irregularidade de
chuvas.

Entendemos a posição do Ministro e achamos
que de fato há necessidade de se pôr freio às irregu
laridades da ausência de prestação de contas. Toda-

-As despesas decorrentes de participação de
cada membro na Comissão Especial correrão à con
ta dos respectivos órgãos de origem-, estabelece o
decreto presidencial.

Diante do mencionado decreto, vejo que a
Igreja Católica Apostólica Romana precisará de
muita -grana- do Governo para trazer seu Pastor à
cidade do Rio de Janeiro, em outubro deste ano,
para um evento de particular interesse daquela
Igreja, sem nenhuma conotação política ou diplo
mática. E não apenas da -gracinha- da Companhia
Vale do Rio Doce, mas de grana alta, pois que o
Senhor Presidente da República infelizmente avo
cou para a União Federal o encargo de coordenar
e organizar os preparativos da visita que Sua San
tidade o Papa João Paulo 11 realizará ao Brasil em
outubro próximo, como ainda determinou que a
Comissão Especial adote todas as medidas que se
fizerem necessárias para assegurar o êxito de
mencionada visita.

É interessante que, opondo-se à fala do Minis
tro Sérgio Motta, o ofendido com a expressão -grani
nha-, Dom Demétrio Valentini, responsável pela
Pastoral Social da CNBB, venha a público cognomi
nar o Ministro das Comunicações de -bobo da cor
te-. A resposta de Dom Valentini foi dada em nome
da própria CNBB, entendendo-se que para os bispos
católicos o Sr. Sérgio Motta é um bobo. Defendo, en
tão, o Ministro desta ofensa. Se ele é o bobo da cor
te porque descobriu descontentamentos pela possí
vel perda da -graninha- da Vale do Rio Doce, muito
mais bobo é o Governo como um todo que assume
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pecial encarregada de coordenar e organizar os pre- bancar a visita do Papa, respondendo pelo êxito da-
parativos da visita ao Brasil de Sua Santidade o quela visita.

Papa João Paulo 11. Caberá à Comissão Especial ar- Todos nós, o povo em geral, somos os bobos,
ticular-se com os demais órgãos federais, estaduais pois dos nossos bolsos e dos cofres públicos sairão
e municipais, com a Nunciatura Apostólica, com a os recursos para aquele evento particular da Igreja
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e com a Católica Apostólica Romana. Penso que a Igreja Ca-
Arquidiocese do Rio de Janeiro, a fim de adotar to- tólica Apostólica Romana reagiu de modo errado e
das as medidas que se fizerem necessárias para as- inoportuno à fala do Sr. Ministro das Comunicações,
segurar o êxito da visita de sua Santidade ao Brasil. pois que, defendendo a -graninha-, esquecera-se

A referida Comissão Especial, Sr. Presidente, que dias antes - pois a fala do Ministro foi em 2 de
Sr'ls e Srs. Deputados, será composta por um repre- abril _ em decreto de 27 de março, o Presidente da
sentante de cada um dos seguintes órgãos da admi- República destinara recursos elevadíssimos para um
nistração federal: Ministério das Relações Exterio- evento que pouco tem a ver com os interesses maio-
res, que a coordenará, Ministério do Exército, Minis- res do povo e da Nação brasileira.
tério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, Secreta-
ria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Estou solidário com o Sr. Ministro das Comuni-
Comunicação Social da Presidência da República, cações, ao tempo em que lamento a edição de um
Casa Militar, Departamento de Polícia Federal e Em- decreto que, contrariando a Constituição Federal,
presa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EM- premia uma Igreja, em particular, com recursos fede-
BRATEL. rais que visam ao êxito de uma visita meramente

pastoral e não protocolar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, o Ministro da Educação, Dr. Paulo
Renato, de forma magnânima, concedeu no início do
ano para as Prefeituras Municipais organizarem
suas inadimplências, tomando-se após ao programa
da Merenda Escolar. Entretanto, Sr. Presidente,
esse prazo foi insuficiente, e o fato é que dezenas
de Municípios tiveram suspensos os recursos a par
tir deste mês.



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 08911

via, precisamos ser sensíveis ao fato de que muitos do mercado local à importação de mamão do Espíri-
Prefeitos iniciaram suas administrações com enor- to Santo, o que deve ocorrer nos próximos sessenta
mes dificuldades, com as Prefeituras em situação dias, período chamado de prazo de contestação.
caótica do ponto de vista de registros. Em vários Mu- Gostaria de fazer um relato sobre a situação do
nicípios sequer foi criado o Conselho de Alimentação Estado do Espírito Santo. Na década de 70, o Esta-
Escolar, que, de acordo com a Lei da Descentraliza- do de São Paulo destacava-se como principal produ-
ção da Merenda Escolar, é o órgão responsável pela tor de mamão do Brasil. Lamentavelmente, por cau-
fiscalização e controle da aplicação dos recursos. sa da doença chamada mosaico, a cultura foi levada

Se os ex-Prefeitos não tomarem as providên- para outros Estados. Desde 1977, a cultura retomou
cias legais para o pleno funcionamento e a gestão sua importância econômica para o Brasil, tendo em
do programa., não é justo penalizar os novos admi- vista a introdução das 'variedades do Havaí e o ma-
nistradores, porque, em última instância, os maiores mão formosa, nos Estados do Pará, Bahia e Espírito
prejudicados serão os estudantes. Concordamos Santo.
plenamente com a exigência do Conselho, que é O Estado do Espírito Santo é o segundo maior
uma forma de dividir com a comunidade a responsa- produtor brasileiro de mamão, com uma área cultiva-
bilidade pelo programa, gestando-se uma maior par- da de cerca de 7 mil hectares de mamoeiros, con-
ticipação. Entretanto, muitos dos ex-Prefeitos não ti- centrada nos Municípios de Pinheiros, Unhares, São
veram interesse político na criação do órgão justa- Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra, Jagua-
mente para evitar essa participação. ré, Aracruz, Montanl)a e Rio Bananal.

A primeira parcela do programa foi liberada. A Em 1996, o Estado foi o maior exportador de
segunda prevista para o próximo dia 15, só será Iibe- mamão para a Europa, comercializando uma safra
rada mediante a prestação de contas do ano passa- de 4.400 toneladas. A produção anual do Espírito
do. poucos Municípios poderão apresentar essa Santo chega a 300 mil toneladas, sendo que 30%
prestação e por isSo não receberão a segunda par- desse total estão dentro dos padrões para exporta-
cela. Há casos em que o novo administrador teve ção.
que demitir os membros responsáveis pela gestão O mercado americano que está sendo liberado
dos recursos, em face dos procedimentos aéticos apresenta um potencial de 20 mil toneladas por ano,
adotados e está criando um novo Conselho. podendo propiciar um incremento nas exportações

Voltamos a repetir, não queremos anistia nem de cinco vezes.
defendemos irregularidades. O que pedimos é um Para a liberação do mercado americano foi ne-
prazo maior para que as Prefeituras possam apre- cessário um trabalho de monitoramento das moscas
sentar essa prestação de contas sem prejuízos para das frutas por um período de dezoito meses. Esse
a comunidade estudantil. A retenção da segunda trabalho, que teve início em julho de 1993, foi condu-
parcela da verba da Merenda Escolar será sem dúvi- zido pela Emcapa, sob a supervisão do Prof. Aldo
da um prejuízo maior para milhões de estudantes Malavasi, da Universidade de São Paulo.
que têm no programa sua garantia de alimentação
diária. Inicialmente, apenas dois produtores estarão

habilitados para exportar o mamão papaia para os
A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES Estados Unidos: Caliman Agrícola e Gaya. Outros

(PTB - ES. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- produtores também poderão exportar seus frutos
te, SrI's. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para para os Estados Unidos, desde que tenham suas
agradecer ao Ministro da Agricultura e do Abasteci- lavouras monitoradas e inspecionadas, semanal-
mento, Arlindo Porto, o trabalho insistente visando à mente, pelos técnicos do Ministério da Agricultura,
abertura das exportações do mamão papaia ao mer- por um período de um ano. Tal procedimento ocor-
cado americano. Essa medida enaltece e engrande- rerá principalmente pela DFA - Delegacia Federal
ce a produção do Estado do Espírito Santo. da Agricultura no Estado do Espírito Santo, porque

O Federal Register, o Diário Oficial dos Esta- ali todos os técnicos da área empenham-se, dia
dos Unidos, publicou na edição do dia 25 de março a após dia, no combate à doença mosaico, quanto à
autorização que permite a importação de mamão ca- sua fiscalização. Assim sendo, esperamos que o
pixaba por aquele país. A liberação definitiva, entre- Estado do Espírito Santo continue à frente na ex-
tanto, só deve sair em junho, depois que o governo portação do mamão, perdendo aJ;1.fimas para o Es-
americano conhecer e analisar as possíveis reações tado da Bahia.
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Portanto, quero deixar registrado o agradeci- Por outro lado, não é apena~ em Estados
mento dos produtores do Estado do Espírito Santo como o meu, o Rio Grande do Sul, que se verifica
ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Sr. esse equívoco na condução da economia do País.
Arlindo Porto, e toda sua equipe técnica, que abra- Raramente, vemos Estados, além de São Paulo, Mi-
çaram essa causa com muita seriedade, garra e ho- nas Gerais e agora Rio de Janeiro, preocupados em
nestidade, dando ao Espírito Santo mais uma diver- fazer com que suas atividades intemas tenham mais
sificação dentre outras produções. resultados, em termos de produção. Entendo que

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. devemos exportar por valor agregado, para, final-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. mente, encontrarmos um equilíbrio na nossa balança
Deputados, os jornais publicam um estudo técnico comercial.
da Associação dos Exportadores do Bràsil, onde Sr. Presidente, que.este registro fique consig-
mais uma vez são mostrados os equívocos deste nado nos Anais desta Casa.
País. Enquanto os países que cresceram fipostaram Era o que tinha a dizer.
em microcircuitos eletrônicos, e esse setor cresceu
74% ao ano, na última década, nós, brasileiros, con- A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi-

são da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
tinuamos com commodities como a soja, ,como car- tados, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
ro-chefe das exportações brasileiras, num setor que

~oma~~ nos últimos dez anos cresceu apenas 2,8% ~~:c~~~s~~ ~~:~~:~~n~ed~r::~~~:~:~
acesso a qualquer atendimento de saúde, essa afir-

Trata-se de equívoco em cima de equívoco, e mação nos traz a esperança de que, em um futuro
o pior é que essas coisas são detectadas depois que não muito remoto, possamos comemorar o Dia Mun-
acontecem, como agora. Vamos, então, correr atrás dial da Saúde.
da máquina, tentar corrigir esse absurdo, para que Sim, Sr. Presidente, ontem foi o Dia Mundial da
as exportações brasileiras possam, outra vez, equili- Saúde, mas, infelizmente, ainda não temos muito o
brar o fluxo do comércio interno e externo. que comemorar, apesar de todos os avanços que vi-

Apenas para dar detalhes da parte dramática mos registrando nessa área.
dessa pesquisa precisamos exportar duzentas tone- Com efeito, se obselVarmos as estatísticas, ve-
ladas de minério de ferro ou trinta toneladas de soja remos que é gigantesco o volume de selViços de
para importar um computador pentlum multimídia. saúde pública no Brasil. Ano passado, por exemplo,
Notem bem este último e dramático exemplo: para o sistema contabilizou 2,8 milhões de partos, 318 mi-
que esse mesmo computador pentium multimídia lhões de consultas, 12 milhões de internações hospi-
possa entrar no Brasil, precisamos fornecer ao mun- talares, 502 milhões de exames e aplicou 48 milhões
do quatro toneladas de frango congeladol de doses de vacinas.

Isso tudo, Sr. Presiqente, não começou há um, Isso, porém, ainda é pouco, muito pouco, para
dois ou três anos. É um erro de cálculo dos econo- um universo de aproximadamente 150 milhões de
mistas brasileiros. Este País é cheio de economistas brasileiros. Para um País onde.a malária, a dengue
que fazem previsões extraordinárias, mas nunca e a febre amarela ainda matam os nossos irmãos,
houve alguém que tivesse falado sobre a importân- esses números são muito modestos. Por isso, a afir-
cia do valor agregado daquilo que nós, brasileiros, mação do Exmll Sr. Presidente da República é um
produzimos. verdadeiro desafio - do Governo e de todos nós. É o

Então, o Govemador do meu Estado, Antônio desafio de refazer as estruturas ultrapassadas do
Britto, está tentando reverter esse quadro, buscando modelo de saúde pública no Brasil para implantar
indústrias de alta capacitação técnica - como é o um sistema em que o homem do povo não agonize
caso da General Motors, que vai instalar ali uma fá- nos corredores de hospitais superlotados, nem o di-
brica mundial de veículos -, ~ busca outros recursos nheiro público se escoe pelos ralos da corrupção;
de grande vantagem tecnológica. S. ExA é criticado um sistema de saúde pública em que o paciente seja
por uma quantidade de gaúchos que ainda têm uma um cidadão.
mentalidade atrasada e que não querem, em qual- SrAs e Srs. Deputados, como definiu o Minis-
quer hipótese, que saiamos do estágio de uma eco- tério da Saúde, o ano de 1997 - ano da saúde -
nomia agropastoril para o setor de bens e serviços tem o objetivo de organizar, de forma conseqüente
com grande valor de mão-de-obra agregada. e articulada, as ações do Governo Federal relacio-
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nadas com a saúde; fazer com que Estados e Muni- Educação e Cultura, a Prefeitura de Porto Alegre pa-
cípios assumam integralmente suas responsabilida- gou a edição de 3 mil exemplares de um livro con-
des; convocar os meios de comunicação para a tare- tendo letras de músicas do Movimento dos Trabalha-
fa de conscientizar as pessoas sobre a prevenção dores Sem Terra.
de doenças; controlar e fiscalizar os planos de saúde É muito grave essa posição da Prefeitura de
privados; agir com coragem e firmeza no combate às Porto Alegre, ao se envolver numa questão tão séria
fraudes e garantir à população um atendimento dig- e importante da vida brasileira, o que denota não ha-
no em nossos postos de saúde e nos hospitais. Es- ver um mínimo de respeito para com a população.
tas metas se apóiam em três grandes frentes: Naturalmente, esse envolvimento da administração

1. prevenção com ênfase no atendimento; de Porto Alegre gera dúvidas em torno de sua capa-
2. melhoria da qualidade dos serviços de saú- cidade administrativa, especialmente pelo uso de di-

de; e nheiro da Prefeitura para pagar despesas que não
3. desenvolvimento de verdadeiro mutirão so- lhe dizem respeito. Alguns hinos foram publicados, e

cial pela saúde. essa é uma questão muito grave. Trata-se de um
Se isso acontecer, Sr. Presidente, e eu creio movimento da mais alta repercussão e. acreditamos

profundamente que acontecerá, o Brasil estará dan- na necessidade de apoio para a reforma agrária,
do a partida para que as doenças do passado sejam mas lamentavelmente a administração de Porto Ale-
apenas um registro na história de nossos bandeiran- gre, ao publicar versos de músicas, ocasiona um
tes e as doenças do futuro esbarrem na eficácia de verdadeiro enfrentamento entre esse movimento e a
novos antibióticos. sociedade. Certamente o pOvo de Porto Alegre não

Isso acontecerá, sim, se cada um de nós fizer aceitará isso e deverá manifestar-se por intermédio
a sua parte. O Govemo garante que fará a dele. Aí, da Câmara Municipal.
haveremos de ter motivos para comemorar um novo Sr. Presidente, solicito a V. ExA que determine
dia Mundial da Saúde. a transcrição nos anais desta Casa de matérias

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero publicadas nos jornais da capital gaúcha, sob os
registrar o meu contentamento com um fato ocorrido títulos -Prefeitura patrocina livro dos Sem-Terra-;
numa comissão do Senado: a aprovação do parecer -Sem-Terra - as músicas do MST-; -Secretaria
do Senador Ney Suassuna, relativo ao PDV - Pro- Municipal de Cultura lança livro com hinos dos
grama de Demissão Voluntária, referente a funcioná- sem-terra-. O lançamento, naturalmente, foi feito
rios públicos do Estado de Alagoas. Isso deixou-nos por intermédio da Administração Municipal de Por-
mais sossegados, porque sabemos que é mais l;!~ to Alegre.
passo para acalmar a fome de muitos que estão afli- Um dos jornais da capital anuncia: -Prefeitura
tos por causa de um problema grave, como já disse patrocina livro dos sem-terra. Os 3 mil exemplares
desta tribuna, quando mencionava o sofrimento do custaram R$2,5 mil ao município-. Essa é mais uma
povo alagoano. matéria para ser analisada pela Câmara Municipal

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, fiz este de Vereadores de Porto Alegre, para averiguar o
registro para que seja divulgado pelo programa A verdadeiro envolvimento da administração de Porto
Voz do Brasil, a fim de que chegue ao conhecimento Alegre com o MST, que - volto a repetir - é do mais
do povo de Alagoas o fato de que o parecer do Se- alto interesse para a Nação, mas esta atitude não
nador Ney Suassuna foi aprovado. Nesse sentido, condiz com o povo gaúcho e com o povo porto-ale-
devo acrescentar que provavelmente na quinta-feira grense.
teremos aprovado pelo Plenário do Senado o último Outro jornal publica: -Um verdadeiro escândalo
passo para a liberação dos R$35.000.000,OO desti- o patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre a um livro
nados àqueles que aceitaram o Plano de Demissão editado reproduzindo os hinos dos sem-terra. O tim-
Voluntária e que estão ansiosamente aguardando bre da prefeitura na orelha da obra é a marca regis-
esses recursos. trada do descaso para com o dinheiro público. Cabe

Era o que tinha a dizer. à Câmara Municipal uma investigação rigorosa do
O SR. WILSON CIGNACHI (BlocoIPMDB - Governo do PT-.

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Sr. Presidente, tenho também o convite para o
Srs. Deputados, tenho uma denúncia a fazer, desta lançamento desses hinos, cujas letras praticamente
tribuna, referente a episódio que está ocorrendo na enfrentam a própria sociedade.
prefeitura de Porto Alegre. Através da Secretaria de Ouçam alguns versos:
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-Eu já tenho machado
falta só botar a cunha
dar o tapa e esconder a unha:

Sr. Presidente, não podemos admitir que se
crie esse enfrentamento em âmbito nacional. Eis o
meu repúdio a tais atos, em nome da sociedade
gaúcha e especialmente em nome da bancada do
PMDB, que neste momento represento. Digo àque
les que queiram tomar conhecimento desta matéria
que temos cópias para distribuir.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a oportuni
dade e solicito, na forma regimental, a transcrição,
na íntegra, de toda essa documentação nos Anais
da Casa.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PREFEITURA PATROCINA
LIVRO DOS SEM-TERRA

Os 3 mil exemplares custaram
R$2,5 mil ao município

A Prefeitura de Porto Alegre patrocinou a edi
ção de um livro com as letras das músicas do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).
O livro será lançado oficialmente nesta quinta-feira,
às 19h30 min, na Reitoria da UFRGS. Faz parte das
programações da Semana da Reforma Agrária e Ci
dadania, que se encerrará no dia 17, com a chegada
de uma marcha dos sem-terra a Brasflia. Os 3 mil
exemplares impressos pela Unidade Editorial, da Se
cretaria Municipal' de Cultura, custaram aos cofres
do município R$2,5 mil. Esse valor, segundo o .pre-'
feito Raul Pont (PT), será reembolsado através da
venda de mil exemplares ao preço unitário de
R$5,OO. A receita restante e os outros dois mil exem
plares serão doados ao MST.

O prefeito explicou que a Secretaria da Cultura
financia outros livroS·que não teriam condições de
ser publicados no mercado editorial. É o caso das
memórias de bairro, da memória do Mercado PÚ
blico e de outras obras de autores desconhecidos.
Assim como o livro Sem-terra: as músicas do
MST, essas publicações geralmente são comercia
lizadas, informou a secretária da Cultura, Marga
reth Moraes.

Apesar das explicações do prefeito, o livro
já se tornou mais um motivo de polêmica nas
mãos da bancada de oposição na Câmara Mu
nicipal. O vereador João Dib (PPB) prometeu
que vai entrar ainda hoje com um pedido de ex-

plicaçõesdetalhadas sobre a publicação. -Se eu
fosse prefeito e fizesse algo semelhante, eles cai
riam de pau sobre mim-, disse Dib. -Não é atribui
ção da prefeitura colaborar com o sem-terra-, com
pletou, lembrando o conflito entre policiais milita
res e sem-terra, em 1990, quando estes se refu
giaram na prefeitura, durante a administração de
Olívio Dutra (PT).

-A reforma agrária também é um problema
urbano-, contra-ataca Pont, enumerando o apoio
de várias entidades e personalidades ao MST. Du
rante a Semana da Reforma Agrária, será lançado,
pela Companhia das Letras, o livro Terra, com tex
to do escritor português José Saramago, fotos de
Sebastião Salgado - feitas em acampamentos e
assentamentos, entre 1990 e 1996 - e duas músi
cas inéditas de Chico Buarque. Parte da renda da
venda dos 15 mil exemplares também vai para o
MST.

Sem-terra

as músicas do MST

Escândalo

Um verdadeiro escândalo o patrocínio da
prefeitura de Porto Alegre a um livro dedicado a
reproduzir 08 hinos entoados pelos sem-terra
durante suas Invasões. O timbre da prefeitura na
orelha da obra é a marca registrada do descaso
com o dinheiro público.

Cabe à Câmara Municipal uma investigação ri
gorosa neste modo petis~ de govemar.

SMC LANÇA LIVRO COM
HINOS DOS SEM-TERRA

Os hinos entoados pelo Movimento Sem-Terra
viraram livro. A Unidade Editorial da Secretaria Muni
cipal da Cultura (SMC) editou e 'lança, no próximo
d.·10 de abril, quinta-feira, às 19h3Omin, no Mu
seu da UFRGSlReitoria (Av. Paulo Gama, 110), o li
vro 5em-Terra - as músicas do MST. O livro custa
rá R$5,OO.

Com mais de cinqüenta canções. S8m-terra 
as músicas do MST tem prefácios de Selvino Heck
e ela jornalista Christa Berger. O lançamento faz par
te da Semana da Reforma Agrária e Cidadania, que
acontece de 10 a 17 de abril. A comemoração conta
rá também com exposição fotográfica, vídeo e filme,
além de painéis e mesas redondas, promovidos pela
Prefeitura de Porto Alegre, UFRGS e Fórum Esta
dual pela Reforma Agrária e Justiça no Campo.
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Secretaria Municipal da Cultura
Assessoria de Comunicação Social

Fone: 224-5799

Sem-Terra

As Músicas do MST

aRISCO

Luiz Vila Nova
O risco que corre o pau,
corre o machado,
não há o que temer
Aquele que manda matar
também pode morrer.

Nós estamos em guerra
Lado de fã já decretou
Pois já pagou pistoleiros
Prá matar o lavrador.

Eu já tenho machado
falta s6 botar a cunha
e fazer a moda gato,
dar o tapa e escondera unha.

É a nossa proposta
pois a gente querganhar.
Se materem um daqui
dez de lá vamos:

Sem-Terra

as músicas do MST

DESCOBRIMOS LÁ NA BASE

Zé Pinto

Descobrimos lá na base/que a tal da reforma agrária'
do papel não vai sairJ Pelo pedaço de chão
prá colher o nosso pãolvamos ter que nos unir.
Companheiro e companheiralvitória vai ser ligeira
se todos se organizarem! a gente faz acampamento
tira pão para o sustento! e reforma agrária é prá já.

E vamos entrar naquela terra
e não vamos sair
Nosso lema é:
·OCupar, resistir e produzir-.

A gente faz caravana! arrisca entrar em cana
mas tem que ser por aí.! Sindicatos combativos
isto tudo é preciso! para a luta prosseguir.
A classe trabalhadora! que é a mais sofredora
já começa a perceber! que nós somos maioria
e que vai chegar o dia! com um novo amanhecer.

Pelo fim do latifúndio!' chega João, chega
Raimundo Isso vai ter que mudar.! Nessa
América Latina Será que a nossa sina.! Vai
ser sofrer sem parar. Mas eu nisso não
acredito! por isso eu tenho dito vamos todos
dar as mãos.! E a força popular levando
essa bandeira:! Reformã Agrária é no chão.

Se for dura essa parada! a gente pega nas armas.
Não dá prá ser diferente pois os homens têm dinheiro
compram armas no estrangeiro, prá poder matar a
gente. contra esse capitalismo vamos firmes decididos
não deixar prá outra hora e a classe organizada. Isso'a
passo nesta estrada construindO a sua história.

Sem Terra:

As musicas do MST

NÃO SOMOS COVARDES

Zé Pinto
Pegue os cereais e a lona. Junte a criançada Pois
Sem-Terra organizados é terra ocupada
De mãos dadas vamos juntos. Não somos covardes
Somos contra o latifúndio, só produz maldade:

Existem dois projetos em jogo, isso já está cla
ro Contradições entre sem-Terra e latifundiá
rio Pois um projeto é liberdade, vida e produ
ção O outro injustiça, morte e especulação:

Companheirada, pra burguesia não tire o chapéu
Mesmo que ela nos prometa o céu é falsidade! Quer
nos enganar Grita Sem-Terra, unindo as forças, ocu
pando O'chão Mesmo debaixo dessa repressão A
nossa luta não pode parar:

A terra é mãe do lavrador é quem lavra este
chão E ela sendo repartida aumenta esse
pão O pão que encherá a mesa do trabalha
dor Por isso é ~m justa esta luta contra o
rep.ressor:

Fazer da luta imediata escola pro futuro
e derrubar o jogo duplo de cima do muro
Unidos campo e cidade vamos construindo
E um dia contra burguesia vai serjogo duro

Sem-Terra

As musicas do MST

Reforma Agrária! já que as
direitas nunca fazem nada
Trabalhadores das mãos calejadas
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Organizados vão fazer na marra
Socialismo! Essa idéia não pode cair
Mesmo que alguém tente nos iludir
A liberdade será conquistada!

Sem-Terra

As musicas do MST

ÚLTIMO PRAZO

A. Bago
O governo cria entidade/E põe pra solucionar
O problema dos Sem-Terra/que cresçe. e não quer
parar O que precisa ser feitolÉ tirafdesse sujeito O
direito dele mandar.

Militarizaram o campo/Querendo amedrontar
Pensando que com policia!A fome ia se aca
bar. O que precisa ser feitolÉ tfrar desses
sujeito O direito dele mandar.

Grileiro e policia juntolFaz coisas que é assustar
Mata e prende quem trabalhalNão deixa se organi
zar O que precisa ser feitolÉ tirar desse sujeito o di
reito dele mandar.

Até o estatuto da terra/Chegou a se emanci
par Só vem Reforma AgrárialDum govemo
popular. O que precisa ser feitolÉ tirar desse
sujeito O direito dele mandar.

Acabou-se a brincadeiralNão vamos mais aceitar
Que esse govemo assassino/Continue a matar. O
que precisa ser feito/é tirar desse sujeito O direito
dele mandar.

Sem-Terra

As musicas do MST

CONTRUINDO O CAMINHO

Zé Pinto
Eu por esta terra faço guerra:
Porque eu nasci foi dessa terra
Não dá pra viver sem ela
E por isso guerra:

A classe trabalhadora/Sem terra pra traba
lhar é mesmo que andorinhalNão ter asa
pra voar Vive daqui e dali/Sem saber onde
pousar Enricando o seu patrão/que depois
vai lhe expulsar

O negócio é acabar/Com toda essa confusão E o fim
do latifúndiolPra melhorar a nação Pois que a terra é

vida! E sem ela não dá não Cria até uma feridalDen
tro do meu coração

Como é que esse poVolVive nessa situação
O rico fica com tudolE o pobre sem nem um
tostão. Govemo de burguesialPra nós não
tem nada não, Govemo só faz Reforma
AgrárialDentro da televisão.

Sem meu pedaço de terraIPlanto à meia o ano intei
ro Até o preço do produto/Só quem manda é o fa
zendeiro Porque é dono da terra/E também tá no go
vemo E ele entrega o que é nosso/A burguesia do
estrangeiro

Se quisermos ter a pazNarnos ter que fazer
guerra Nas lutas imediatas/Conquistando
nossa terra Quem sempre nos roubou tudo.
E a paz nunca nos dera Sai lago deste tro
no. Ou sua vida aqui se encerra.

o SR. ARMANDO COSTA (BlocolPMDB
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, ocupo o microfone da Câmara,
hoje, para fazer um elogio ao Senador Roberto Re
quião. Sr. Presidente, em um momento como este,
de perplexidade nacional, em que a permissMdade
é total; em que o Governo só descobre que tem pro
blemas com precatórios no dia em que intervém em
dezesseis bancos e corretoras; em que o Govemo
não permite a realização de CPI para investigar o
Banco Central nem o Orçamento, homens do quilate
do Senador, com coragem para enfrentar o grande
sistema financeiro deste País, merecem nossos pa
rabéns.

. A sociedade brasileira vê, estupefata, pela tele
visão, os problemas de segurança e conterrâneos
serem espancados e assassinados claramente; a
sociedade vê os nossos presídios públicos, que não
são lugares para se reeducar um cidadão, mas sim
para destruí-lo; a sociedade vê as favelas, onde mui
tos dos·nossos conterrâneos caminham para a mar
ginalidade para poderem sobreviver. A sociedade vê
hoje os níveis de desemprego no País e também a
permissMdade. Mas encontramos um Senador que
tem a coragem, numa CPI, de bater de frente contra
o poder econômico instituído no País, e ele merece
o nosso apoio.

Sr. Presidente, ontem vimos o presidente de
um conglomerado econômico, o maior do País, um
dos homens mais bem informados do País, dizer cla
ramente que não sabia que uma pequena corretora,



O momento não é adequado para discutir pos
síveis desvios da utilização do Palácio das Artes, até
porque não há anexo causal entre uso e o incêndio.
Ao contrário, todas as pessoas de bem e instituições
públicas e privadas devem munir-se para reerguer a
grande obra que Niemeyer criou para projetar as ar
tes mineiras.

A Campanha S.O.S. Palácio das Artes foi lan
çada, com o apoio da imprensa, de forças empresa
riais e do Poder Público.

Presente no local do infausto acontecimento, o
Governador de Minas, Eduardo Azeredo, garantiu
que o Estado retomaria, tão logo os bombeiros fiz~s

sem o rescaldo e a perícia, as obras de restauração.
O Prefeito Célio de Castro afiançou que a municipali
dade iria contribuir financeiramente para a reforma.
Os empresários, à frente da Federação das Indús
trias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, já levan
tam fundos, e a FIAT Automóveis abriu a lista de
adesão, com a doação de 100 mil reais.

Mas o grande esforço dos mineiros deve rece
ber o apoio do Governo Federal. Afinal, a responsa
bilidade pela preservação cultural é de todos. É sabi
do que o Fundo Nacional de Cultura prevê cerca de
750 mil reais para a preservação do acervo do Palá
cio das Artes. Por esta razão, Sr. Presidente, esta
mos apelando para o Ministro Francisco Weffort no
sentido de que, sensível aos apelos dos mineiros, li
bere imediatamente tais recursos, para que a plena
recuperação do Palácio das Artes não sofra solução
de continuidade e para que esta importante casa da
cultura de Min,as e do Brasil seja entregue à popula
ção no mais breve espaço de tempo. Para tanto, es
tamos oficiando ao referido Ministro da Agricultura
para que essas providências sejam tomadas, no

Nós, desta Casa, talvez não percebamos que o
País se desnudou. O povo sabe que esta Casa eo
sistema financeiro têm falhas, mas sabe também
que o Governo Federal nada conségue enxergar; só
enxerga depois que acontece. O povo sabe que a
segurança neste País é um absurdo, sabe que o de
senvolvimento é outro absurdo, que a distribuiçãO de
renda é perversa, mas V. Ex!' está enfrentando es~

ses esquemas de mando no Brasil.

Assim, não poderia deixar de estar aqui hoje
para dizer: Parabéns, Senador Roberto Requião. V.
Ex!! tem nosso apoio e o da sociedade brasileira,
que não pode dizer isso de público - pois se alguém
o fizer poderá até ser preso - mas está observando
sua conduta na CPI dos Precatórios. Que Deus o
ajude, mesmo com a discordância de alguns Sena
dores, que sabem que aquilo é verdade e dizem que
não é. Que Deus o ajude! Talvez V. Ex' possa 
quem sabe? - pôr na cadeia não um grande ban
queiro como Lázaro Resende, mas um médio ban
queiro. Já é alguma coisa num País que não põe na

Portanto, não poderia deixar de estar aqui hoje
para dizer: Senador Roberto Requião, vá em frente,
mesmo que V. Ex'! seja ridicularizado pelo que está
fazendo por este País; vá em frente, porque V. Ex'!
vai enfrentar esse bando de quadrilheiros que rou
bam, solapam e controlam este País por muitas e
muitas décadas, que não respeitam o cidadãobrasi
leiro nem a sociedade. Não tenha medo, Senador
Roberto Requião. Pode ir em frente porque se V. Ex'!
continuar com essa meta, vai enfrentar este Presi
dente que aí está. Se V. Ex!! tiver dez minutos na te
levisão vai enfrentá-lo e derrotá-lo, contra todas as
elites brasileiras, porque o povo brasileiro está as-
sustado com o que acontece neste País. . . ..

Não sei se os nobres colegas têm percebido,
como eu, que a sociedade brasileira está perplexa
com o que está acontecendo hoje, e quero alertá-los
para o fato. Mas quando encontramos um homem
que não teme ser ridicularizado pela imprensa e por
colegas, que o desafiam e dizem que ele se precipita
quando diz que a fome, a miséria e a distribuição de
renda são as mais perversas que conhecemos em
toda a história do País, esse homem merece o nos
so respeito.
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cheia de ladrões e corruptos, conseguia comprar por cadeia nenhum dos ricos que roubam e dilapidam o
70 um título que vale 1.000, e ele, no outro dia, com- patrimônio público.
pra esse título por 1.000, não sabendo que poderia O SR. ADEMIR LUCAS (PSDB - MG. Pronun-
ter sido o primeiro a comprar na ponta. É isso o que cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
vemos neste País. Deputados, o Palácio das Artes, maior casa de es

petáculos de Minas, foi consumido pelas chamas de
um grande incêndio na data de ontem.

Responsável pela promoção e incentivo à cultura
mineira, o grande teatro foi inteiramente destruído.

A tragédia ocorre, exatamente, quando o Palá
cio das Artes passava por uma reforma, visando
abrigar a realização do 111 Encontro das Américas,
com a presença de Ministros da área de comércio de
34 países da América. A restauração previa o dis
pêndio de recursos da ordem de 2,5 milhões de
reais.



Durante o discurso do Sr. Ademir Lu
cas, o Sr. Heráclito Fortes, 19 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nelson Trad, 2!1 Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a
palavra o Sr. Deputado Moisés Bennesby.

O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB' - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr4s e Srs. Deputados, a Amazônia tem a l1)8ior flo
resta tropical úmida do planeta. Com sua riqueza e
pujança, continua sendo para todos os brasileiros
fonte de extremado orgulho.

Ao júbilo, no entanto, acresce o vexame; vexa
me por sermos perdulários em relação a ela, vexa
me pelo descaso das autoridades, vexame pelas fa
lhas incompreensíveis da fiscalização, vexame pela
falta de conscientização ambiental, vexame pela ga
nância desmedida de seus predadores, vexame pelo
que já se destruiu e o que continua a ser destruído
na ausência de uma política preservacionista corajo
sa e comprometida com o futuro.

O mundo se estarrece diante da orgia. Todos
criticam, sem contudo deixarem de se locupletar,
através dos respectivos mercados consumidores de
nossa matéria-prima. Indiferentes, pouco imaginati
vos, descomedidos, vorazes e ambiciosos, os meios
internacionais, coadjuvados pelo próprio mercado in
terno brasileiro, exaurem, esgotam, dissipam essa
parcela magnífica da riqueza nacional.

Ao longo do século XX, esse se tomou um pro
cesso permissivo e licencioso, no qual só muito pou
cos ganharam, e todos os demais perderam. Um pa
radigma errado, que continua agredindo o meio am
biente iludindo as comunidades locais com um arre
medo de desenvolvimento e que, mais do que nun
ca, está longe de cumprir, minimamente que seja,
uma função social.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Es
paciais, nos últimos cem anos, o desmatamento na
região atingiu uma área de mais de 426 mil metros
quadrados, superior, portanto, a de muitos países
europeus. No meu Estado, Rondônia, a perda foi ex
tremamente agravada com a abertura da BR-364, a
Cuiabá - Porto Velho feita sem a observância de cri
térios ecológicos essenciais. A retórica militarista
quanto ao estabelecimento, mostrou-se um engodo
e, naquilo que logrou realizar, mais destruiu do que
construiu. O mapa da devastação, srªs e Srs. Depu
tados, é algo de estarrecer, se não de fazer chorar.
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sentido de devolver o grande teatro à classe artística O problema toma duas vertentes principais. De
cultural de Minas e à sociedade. um lado, as queimadas e a derrubada assistemática

de árvores, em larga escala, principalmente para fins
agrícolas, pecuários e de exploração madeireira, es
timulados por incentivos fiscais e megaprojetos de
colonização. Graças a eles, aí estão desequilíbrios
apavorantes no ecossistema e no clima. São hoje
notórias a escassez de chuvas, a elevação progres
siva das médias de temperatura, a extinção de espé
cies animais e vegetais, comprometendo a chamada
biodiversidade, por cuja profusão se aguça a cobiça
internacional.

Do outro lado, situa-se a exploração dos recur
sos minerais.

Não há dúvidas quanto ao papel formidável da
mineração, na economia brasileira. Além de alimen
tar o crescimento econômico interno, o setor respon
de por cerca de 10% das exportações. E não se fica
por aí: existe ainda um enorme potencial a ser de
senvolvido, sobretudo se considerarmos que gran
des produtores, a exemplo da Austrália, do Canadá
e da África do Sul, não só começam a sofrer o esgo
tamento de suas reservas, como também estão hoje
restritos a uma legislação ambiental bastante rigoro
sa, que contém a produção.

Dessa maneira, vemo-nos diante de um novo
ciclo mineral, a descortinar um futuro cheio de pro
messas. Segundo dados recentes, em quinze anos,
o setor deverá receber investimentos da ordem de
US$35 bilhões. Desde já, as mineradoras movimen
tam-se de acordo com essa tendência, não sendo,
em absoluto, de espantar vultosíssimo faturamento,
no ano de 1996, assim como continuará não sur
preendendo o desempenho nos próximos anos. De
acordo com a mesma fonte, as· receitas cresceram
10% em relação a 1995, chegando à cifra dos US$7
bilhões e 500 milhões. Para 1997, espera-se algo
semelhante.

Aportes de tal monta (jevem com certeza, ser
festejados. Todavia, obrigam-nos a pensar muito, a
fim de que, no mínimo, não sejamos concessivos
com os males que, em contraparte, venham causar.
Nada disso, nem a euforia exacerbada do Governo,
nem a miríade de dinheiro propalada, merece um
comportamento de franquia absoluta ao capital es
trangeiro. Por maior que seja essa ordem de grande
za, por muito que esses valores possam representar,
eles têm sua relatividade, e, mais do que isso, en
cerram algumas ameaças.

Mormente quando se trata da Amazônia, torna
se incabível que os fins venais sejam superestima
dos, em detrimento de determinadas variáveis. Seu



Era para ela que desejava hoje a atenção dos
nobres colegas.

o SR. OSMAR LEITÃO (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs.
Deputados, a Região dos Lagos é, sem sombra de
dúvida, a grande vocação do turismo praiano no Es
tado do Rio de Janeiro, sem desdouro para as áreas
serranas, notadamente Nova Friburgo, Petrópolis,
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dimensionamento não pode fugir à otica das maze- Teresópolis e Itatiaia, de vocação turística desenvol-
las locais: dos erros já cometidos, em nome do de- vida ao longo dos anos.
senvolvimento; dos padecimentos históricos, comi- Para ali acorrem anualmente milhares de brasi-
nados ao índio, ao caboclo, ao nativo, ao homem ali leiros de várias partes do território nacional, espe-
nascido e ali criado. Não serão, por si, os investi- cialmente na época de verão, em busca das águas
mentos, por maiores que sejam, que irão colocar fim tranqüilas da lagoa de Araruama e daquelas não tão
às dificuldades e ao sofrimento, se nos fizermos tranqüilas do Oceano Atlântico, que banha toda a
moucos às denúncias de agravamento do que já é, nossa costa com praias lindíssimas.
hoje, sabidamente precário, em especial, as condi-
ções ambientais e sociais. Justamente por isso, entre os anos de 1967 e

1969, então Governo Geremias de Mattos Fontes,
Tampouco os novos projatos devem constituir- ainda no antigo Estado do Rio de Janeiro, planejou e

se em tabus. Será uma falta de visão imperdoável asfaltou a rodovia RJ-124, entre Rio Bonito e Ararua-
que nos sujeitemos ao radicalismo de alguns, da- ma, criando uma nova opção de acesso à Região
queles que não querem nunca mudanças, porque, dos Lagos, antes restrita à rodovia RJ-106, denomi-
invariavelmente, imprimem a tudo a forma excessiva nada Amaral Peixoto.
de problema. É preciso, também aqui, buscar a me- A RJ-124 atendeu plenamente às necessida-
dida justa. des daquela época porque, não ~endo ainda asfalta-

A matéria-prima, os bens naturais das florestas da a BR-1 01, nem havendo a ponte Rio - Niterói, o
devem estar a serviço do desenvolvimento, sim, tráfego por ela absorvido era o procedente da região
mas, antes de qualquer coisa, necessitam subordi- serrana fluminense e parte de cariocas que contor-
nar-se ao homem, a partir de um modelo idiossincrá- navam a baía Guanabara ou usavam as barcaças
tico, que o respeite e que tenha a mesmo tempo o para atravessá-Ia no sentido de Niterói. Niteroienses,
condão da legalização, da disciplina, da sustentabili- gonçalenses e itaboraienses também passaram a
dade, da soberania, da racionalidade e da rentabili- usá-Ia, os dois primeiros ainda mantendo por longo
dade contínua. tempo a tradição do uso da Rodovia Amaral Peixoto.

Preocupa-me esse boom, esse novo eldorado. Desde 1974, com a inauguração da Ponte Rio
Fico, Sr. Presidente, estupefato, diante da imagem - Niterói e com a construção da rodovia Niterói -
de uma nova Mata Atlântica: a floresta sendo traga- Manilha, em 1985, cresceu de tal forma o volume de
da por sucessivos ciclos econômicos, desde os pri- tráfego pela RJ-124 que ela, abandonada pelos go-
mórdios da colonização, até estar reduzida a 10% da vemos estaduais, se tornou incapaz de atender à
área original. demanda. De uma rodovia por onde se trafegava

com tranqüilidade, na década de 70, passou-se a
À Nação, hoje esclarecida e conscientizada enfrentar sérios riscos.

quanto a tal perigo, cabe o dever de evitar, por todos
os meios, a recorrência histórica. A necessidade de Impunh~-se, portanto, a sua duplicação, com
providências é por demais óbvia - tão óbvia quanto retificação, melhoria do traçado, construção de acos-
urgente. Sem delongas, sem postergação, sem tamento e todas as técnicas modernas do setor ro-
meios-termos, cumpre a todos nós orquestrar um doviário. Ante esta realidade, uma outra falava mais
conjunto de ações impeditivas que controlem e reor- forte: o Estado não dispunha de recursos financeiros
denem as atividades de exploração, a fim de fazer- para fazer face a tais investimentos.
mos valer direitos e deveres inalienáveis que temos O recurso à iniciativa privada foi o caminho en-
perante a Floresta Amazônica, dádiva do Pai a seus contrado pelo Governador Marcello Alencar para
filhos brasileiros. que,_ através da concessão da exploração daquela

rodovia, pudessem ser realizadas as obras há muito
desejadas tanto pelos moradores da Região dos La
gos quanto pelos seus milhares de visitantes.

Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma ino
vação em âmbito estadual, porque privatizadas só ti
vemos rodovias federais em solo fluminense, por
cujo sucesso estamos torcendo, na expectativa de
que as obras programadas venham a facilitar o de
senvolvimento turístico de toda a Região dos Lagos,
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com geração de renda e de emprego para a sua pc- prazo. O real não depende delas. As reformas são
pulação. importantes do ponto de vista do Estado ao longo do

É verdade que o pedágio estipulado de cinco tempo. Mas, por motivação ideológica, a equipe eco-
reais por veículo em cada sentido, é dema~iadamen- nômica queria as reformas, insistia no assunto. Era
te alto, podendo vir a ser um inibidor do uso daquela até um erro. Se as reformas fossem rejeitadas, fica-
rodovia por muitos carros de passeio, mas fórmulas va como derrota do governo·.
compensatórias haverão de ser encontradas pelo Aqui está o cerne da questão, por motivação
Govemo, como a isenção para os veículos Iicencia- ideológica a equipe econômica queria as reformas,
dos nos Municípios que compõem aquela região. insistia no assunto. Fernando Henrique admite que

Afinal de contas, ali ainda temos considerável para o real, as reformas não têm importância. Mas
produção agrícola, cujo escoamento não pode ser !em im~rtância a sinaliza~~ para o,FMI e .0 ~ital
onerado por esse tributo quando temos a economia Internacional de que o Brasil e um pais que esta en-
estabilizada e a impossibilidade de repassar aos pre- xugando o Estado·, ou seja, arrochando, demitindo e
ços esse custo adicional e há a considerar a utiliza- sucateando o serviço público. Para a equipe econô-
ção daquela rodovia entre Municípios por pessoas mica e FHC é c":,cial mostrar ao FMI em que cartilha
em busca de socorro médico e de solução de ques- rezam para contl.nuar re:ebendo aporte de hot-mo-
tões burocráticas obtidas apenas em cidades vizi- ney do mercado Internacional.
nhas. Estas ressalvas não empanam a convicção Já imaginaram, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
que tenho de que a privatização da RJ-124, com a dos, se FHC, ao invés de dizer nas entrelinhas da
execuçã9 das obras para ela previstas, há de ser o revista Veja, dissesse ao vivo no Jornal Nacional
caminho da redenção econômica e social da Região que as reformas têm motivação ideológica e que não
dos Lagos, razão pela qual cumprimento o Govema- são responsáveis pela quebra do Estado brasileiro?
dor Marcello Alencar. Seria retiradas de pauta hoje mesmoI

Era o que tinha a dizer. Se houvesse transparência e debate público
O SR. IVAN VALENTE (BIocoIPT - SP. Pronun- real sobre as verdadeiras reformas que o Brasil ne-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente SrBs e Srs. cessita,. inclusive a Previdenciária e Administrativa,
Deputados, a Câmara está para votar a PEC nl! 173 para garantir profissionalização e qualidade nos ser-
da Reforma Administrativa, e o Senado a da Previdên~ viços públicos e melhores condições de remunera-
cia. Todos os dias os editoriais da grande imprensa 00- ção aos milhões .de sofredores de aposentados bra-
tem na tecla da necessidade urgente de o Congresso sileiros (maioria esmagadora que recebe um salário
votar as chamadas reformas. Asseveram os meios de mínimo), o Brasil sairia desse circo armado pelas eli-
comunicação que sem as reformas o Estado brasileiro tes para turvar as mentes dos cidadãos sobre as
afunda. dÍJe o País não pode suportar mais gastos verdadeiras pausas do déficit público brasileiro: a
com previdência e serviço público. evasão fiscal, o pagamento dos juros e principal das

H
' it· d . d . I - dívidas interna e externa, o Proer, a corrupção etc.
a mu o vimos enunclan o a rnanlpu açao

política do Governo e da mídia, que elegeu o servi- O SR. EUR(PEDES ,MIRANDA (BlocoJPDT -
dor público como bode expiatório do ajuste fiscal do RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
Estado. Não é de hoje que entidades, movimento te, S~ e Srs. Deputados, quero, neste momento,
sindical e partidos de .oposição denunciam a mentira registrar com muito .~sar o falecime~to do Presiden-
dos números da previdência e o que o Estado lucra- te da AC~mara MUnlc~pal de Corumblara, Estado de
ria com cortes na administração pública, que segun- Rondonla, companheiro peqro Osmar Gava.
do sérios comentaristas econômicos, na União não Pedro Osmar' Gava residia há vários anos no
chegariam a 0,5% do PIB. Município de Corumbiara,·onde era proprietário rural

Pois agora é FHC, este mesmo, o Presidente, e professor, além de militante do rDT.
que vem afirmar em entrevista na revista Veja que Pedro Gava, sempre teve uma vida muito ativa em
·não é central votar as reformas· e afirma categori- busca de soluções para os problemas da sua região.
camente: ·Desde o começo me bati com a equipe Nas últimas eleições, obteve duas vitórias, sen-
econômica para não dar tanta ênfase à necessidade do que, a primeira foi demonstrada através da con-
das reformas constitucionais. Elas são importantes, fiança do povo do seu Município, que o colocou
mas dizer que o real depende das reformas é menti- como representante no Poder Legislativo de Corum-
ra. As reformas não representam solução a curto biara. A segunda vitória foi a confiança demonstrada



No contexto da ditadura militar é que foi gesta
da a atual política de segurança pública e é nesse
clima que assistimos à deslegitimação do sistema de
segurança e do sistema penal do Brasil.

Em verdade, diversas organizações do movi
mento negro e dos direitos humanos, diferentemente
do que disse o Presidente Fernando Henrique Car
doso em entrevista à revista Veja desta semana,
que a sociedade brasileira se acostumou e aceita a
violência policial, várias organizações da sociedade
civil, a exemplo do que falei aqui sobre o Movimento
Negro Unificado, entidades de direitos humanos têm
insistentemente, há mais de 20 anos, denunciado a
violência policial que se instalou no nosso País após
a.ditadura militar, principalmente.

Portanto, Sr. Presidente, as cenas de violência
da Rede Globo de Televisão em verdade não são
novidade para os negros e segmentos excluídos que
vivem nos guetos das cidades brasileiras. A violên
cia e repressão assistida em Diadema e ontem, dia 7
de abril, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, são
as mesmas presenciadas diariamente em Lobato ou
no Bairro de Coutos, em Salvador, na Bahia, ou na
periferia de Manaus, em Belém ou na periferia de
Porto Alegre. A violência policial é elemento correti
vo e disciplinador do policiamento, da qual as princi
pais vítimas são os trabalhadores desempregados,
moradores das periferias e, como insisto em dizer,
majoritariamente descendentes de africanos.

Os acontecimentos em Diadema, sob hipótese
alguma, poderão ser considerados fato isolado.
Qualquer cidade do País que não tenha assistido,
nos últimos anos, à ação violenta da Polícia Militar

. deve ser exceção. A regra geral é, de fato, a ocor
rência de cenas da mesma natureza das que foram
apresentadas pelas várias redes de televisão deste
País.

A pesquisa do DataFolha de abril de 1996 ou
viu 1.080 pessoas, na cidade de São Paulo. Realiza
da em 2 de abril, apresenta dados significativos so
bre a violência policial contra os negros do Brasil.
Segundo dados da referida pesquisa, 23% da popu-
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pelos seus pares, que lhe deram o privilégio de pre- A segunda matriz autoritária do sistema de se-
sidir a Câmara Municipal. gurança brasileiro fundamentou-se na doutrina ame-

Srs. Parlamentares, no entanto, pairam dúvidas ricana de segurança nacional. No Brasil, Sr. Presi-
com relação à morte de Pedro Gava por parte dos dente, a doutrina americana da segurança nacional
seus familiares e amigos mais íntimos, pois, em virtude ocasionou, dentre outras conseqüências, o surgi-
de tratar-se o Vereador de pessoa combativa, algumas mento da ditadura militar, a Lei de Segurança Nacio-
pessoas passaram a tê-lo como inimigo. nal, os atos institucion~is, o sistema penitenciário re

pressivo e a política de segurança pública ostensiva
Por esta razão, ainda hoje vou solicitar ao Mi- e militarizada.

nistro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, que sejam toma
das todas as providências cabíveis, para esclarecer
a causa do falecimento do Presidente da Câmara de
Corumbiara, Pedro Gava, da mesma forma que en
caminharei a nossa solicitação ao Secretário de Se
gurança de meu Estado.

Conflitos existem na região a que me refiro, na
qual também aconteceu o assassinato de um Verea
dor do PT, além de, até a presente data, não ter sido
apurada a responsabilidade pela chacina de Corum
biara.

Encaminharei, também, cópia deste pronuncia
mento ao ExJn2 Sr. Presidente da República, Femando
Henrique cardoso, para que saiba que fatos lamentá
veis continuam acontecendo em Corumbiara.

Para finalizar, quero mais uma vez registrar mi
nha solidariedade aos familiares de Pedro Gava e di
vidir meus sentimentos com a Câmara Municipal,
com o Sr. Prefeito, com os companheiros pedetistas
e toda a população de Corumbiara.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. De
putados, meu pronunciamento é em relação ao fato
que está tomando conta de todos os r1eios de co
municação do País e que, recentemente, foi mostra
do pela Rede Globo: as cenas de violência policial
em São Paulo e, agora, recentemente, as cenas
também gravadas por cinegrafista amador no Rio de
Janeiro.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a pro
blemática do sistema de segurança no Brasil tem
duas origens autoritárias: a primeira, da ditadura
Vargas, em que os órgãos de segurança foram esta
belecidos de forma similar à Gestapo, a polícia na
zista e que foi amparada por legislações, a exemplo
da lei da vadiagem, na qual o documento mais im
portante passava a ser a carteira de trabalho. Evi
dentemente, a maioria dos trabalhadores na época,
particularmente os negros, não tinham esse docu
mento. Portanto, eram invariavelmente enquadrados
nessa legislação.



Neste momento, o Presidente daquela empre
sa está reunido com o Vice-Governador do Estado e
o Secretário da Fazenda. Às 18 horas, haverá uma
negociação com a diretoria do sindicato e a base
para tentar decidir esse impasse. Se hoje não hou
ver uma solução, os ferroviários entrarão em greve
novamente. Depois, dirão que são radicais, que são
isso e aquilo.

Na condição de Membro da Comissão de Fi
nanças desta Casa e Vice-Presidente da Comissão
que trata da refonna do Sistema Rnanceiro Nacio
nal, mais precisamente sobre a alteração do art. 192
da nossa Constituição, a mim foi dada a honra. de re
cepcionar e ciceronear a delegação parlamentar ale
mã, com a qual discutimos temas como desenvolvi
mento econômico, financeiro e tributário, tributação,
mercado de capitais, bancos, bolsa de valores e se
guros, numa sessão da Comissão de Finanças des
ta Casa juntamente com a Comissão que trata da re
forma do Sistema Financeiro Nacional, que tive a
honra de presidir.

Além da troca de idéias sobre assuntos da
área financeira da Alemanha, a Comissão de Finan-

O SR. EDINHO BEZ (BlocolPMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. De
putados, no momento em que presenciamos o forta
lecimento da economia do Cone Sul, avalizado até
mesmo pelas grandes potências econômicas que
respeitam o despertar econômico do extremo sul do
mundo, sentimo-nos por demais honrados em rece
ber, na última quinta-feira, dia 4, neste Parlamento, a
visita da Comissão de Finanças da Câmara dos De
putados da República Federal da Alemanha, chefia
da pelo seu Vice-Presidente, Deputado Peter
Rauen, e integrada pelos Deputados Wofgang Lite,
Gisela Frick, Bertold Reinartz, Uwe-Jens Rossel,
Reinhard Schultz e Gemard Schuiz, além do Ministro
Bernd Beichelt, Secretário da Comissão, do Dr.
Claus J. Duisberg, Embaixador da Alemanha no Bra
sil e do Dr. Hans Joachim Henckel, Primeiro Secre
tário para Assuntos Econômicos da Alemanha no
Brasil.
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lação têm mais medo da polícia que os bandidos e ças respondeu aos questionamentos dos parJamen-
33% acreditam que a polícia e os bandidos são tares alemães sobre o andamento das refonnas
igualmente perigosos. Segundo dados do DataFo- constitucionais no Brasil, destacadamente, as refor-
lha, na população negra, essa troca de papéis é ain- mas tributária, administrativa e previdenciária, sendo
da mais evidenciada, porque a polícia se apresenta motivo de surpresa dos Deputados visitantes o valor
cada vez mais violenta. Além disso, de cada grupo do teto estabelecido para os salários do setor públi-
de três cidadãos negros, 35% temem mais a polícia co, de 10 mil e 800 reais para o caso de aposenta-
do que os chamados bandidos. dorias, já que declararam que o teto salarial da pre

vidência pública na Alemanha seria o corresponden-
Este é, portanto, o quadro que temos da reali- te a 4 mil e 500 reais. Na ocasião, discutimos ainda

dade da segurança pública em nosso País e que a necessidade de um tratamento global para a con-
sustenta o pedido 'aprovado com todos os compo- tenção da inflação, já que muito prejudicou e prejudi-
nentes da Comissão de Direitos Humanos, de forma cará o desenvolvimento de qualquer nação.
unânime, para a instalação de CPI mista para inves-
tigar tais ocorrências em nosso País. É preciso mo- Após a sessão da Comissão de Finanças das
dificar essas características e discutir novo conceito Câmaras dos Deputados do Brasil e da Alemanha e
de segurança pública, que deve ser para a popula- da Comissão que trata da refonna do Sistema Finan-
ção, e não o contrário. ceiro Nacional, fizemos uma visita ao Presidente

desta Casa, Deputado Michel Temer, na qual fomos
representados e recepcionados pelo nosso Vice-Pre
sidente, Deputado Heráclito Fortes.

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Parlamentares, pro
fundamente honrado com a distinção que me coube
de receber a delegação parlamentar alemã, gostaria
de enaltecer a importância do intercâmbio deste Po
der com os parlamentos das grandes democracias
mundiais, que tanto contribuem para o também de
senvolvimento de nossa recente mas fortalecida de
mocracia, que novos tempos vem trazendo a esta
Nação que tanto tem a fazer pelo seu povo e por
sua auto-afinnação no cenário político internacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARLOS SANTANA (BIocoIPT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
Deputados, é com muita tristeza que venho nova
mente a esta tribuna reclamar do Governador do Rio
de Janeiro, Sr. Marcello Alencar.

S. Ex' praticamente induziu os trabalhadores
ferroviários a ocupar, ontem, a sala da Presidência
da Flumitrens, empresa de transportes do Estado,
porque um ano já se passou e até hoje o acordo
coletivo não foi solucionado, tanto com relação ao
percentual de 4,44 quanto ao problema dos tíque
teso



o SR. VÂNIO DOS SANTOS (BlocolPT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S..-s e Srs. Deputados, acabamos de receber, em
nosso gabinete, cópia de expediente do Diretor-Pre
sidente Interino do Centro de Informática e Automa
ção do Estado de-Santa Catarina S.A. - o CIASC -,
Sr. Ivo Vanderlinde, determinando a suspensão, por
trinta dias, de dois dirigentes sindicais daquela em
presa, acusados de -promoverem manifestações de
desapreço a pessoas públicas, propaganda político
partidária e por retirarem-se do trabalho durante o
horário do expediente-.

Depois de anos de luta contra ditaduras e res
quícios autoritários da legislação trabalhista, depara
rTlQ-nos com o recurso tacanho de punir servidores
por distribuírem panfletos em seus locais de traba
lho. Para tanto, o Governador Paulo Afonso Vieira
usa o dispositivoanacrõnico de um acordo de traba
lho que restringe o acesso do dirigente sindical às
áreas internas e externas do prédio, sendo permitido
apenas em caso de concordância, por escrito, da
empresa e com uma solicitação mínima de 24 horas
de antecedência, para a atividade 'errorista- - entre
aspas - de distribuir panfletos.

O Sr. Vanderlinde, nomeado embaixador de
Quércia em Santa Catarina e funcionário fantasma
do Banespa, demitido por força de um dossiê do Sin
dicato dos Bancários, tem tradição em perseguir fun
cionários.' Foi o que aconteceu na última greve de
trabalhadores do Ciasc, em que, apesar das pro
messas e acordos, houve retaliações, perseguições
e punições aos trabalhadores que aderiram ao movi
mento.

É de se salientar também que a recente sus
pensão teve origem na constituição de uma comis
são de sindicância destinada a apurar um fato que
era antecipadamente confirmado e assumido, sem
hesitação, pelos servidores envoMdos. Ou seja, foi
montado um circo para dar ares de legitimidade a

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, é com
muita tristeza que vemos que, apesar de o País pos
suir tantas belezas, somente são transmitidas as mi-

Quero registrar também o que ocorreu ontem.
Mais de 2 mil trabalhadores metalúrgicos da Ishibrás
- comandados pela Comissão de Fábricas - estão
desesperados: querem demiti-los e nem o fundo de
garantia devido querem pagar. Está tudo atrasado,
incluindo o INSS. Antes, existiam 50 mil trabalhado
res na área de construção naval, no Estado do Rio
de Janeiro. Hoje, eles estão reduzidos a 6 mil, por
que o Governo Fernando Henrique Cardoso não tem
uma política.

O Presidente da República só sabe falar para
as montadoras deste País, que fazem o que que
rem. Por isso, os metalúrgicos continuam no estalei
ro da Ishibrás, tentando chegar a uma solução. E
hoje haverá uma reunião para se tentar sair desse
impasse.

É esta a realidade que vivemos hoje: desem
prego para todos os lados.

Nossa companheira, Deputada Teima de Sou
za, não está aqui presente porque está em Santos,
junto aos trabalhadores da estiva. Eles ocuparam
dois navios, em repúdio ao descumprimento de uma
lei aprovada por esta Casa. Enquanto isso, o Gover
no está dizendo que o Exército vai tirá-los de lá

Esta á e modernidade que vivemos hoje, a mo
dernidade da fome e do desemprego. E, em todo os
lugares, dizemos que não há nenhuma modernida
de, porque o povo está sendo assolapado, o desem
prego está em todos os lugares; sou de um Estado
que tem 1 milhão de desempregados. Essa é nossa ,
realidade, e é por isso que, a cada momento, vemos
o sofrimento da população. '

Por outro lado, a população tem queco~r a
se levantar, como os funcionários públicos, por
exemplo, com relação ao reajuste de 28%. Oenadà
lhes adianta ficarem reclamando nos gabinetes; têm
de ir às ruas, porque elas são o Único espaço da po
pulação. Se ficarem reclamalldo dentro de casa, ter
minaremos por ver cenas como as trànsinitidas on
tem pela televisão sobre a Polícia do Rio de Janeiro.
E essa questão da violência não é somente do Rio
de Janeiro, é nacional. '
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Já faz um ano e não se resolve esse acordo sérias, porque são a realidade desse povo que está
coletivo. O 1li de maio é outra data-base dos traba- sofrendo e sendo assolapado.
Ihadores, e, até lá, esse problema poderá ainda não Basta irmos a qualquer lugar que veremos uma
ter sido resolvido. criança pedindo esmolas. Essa é a nossa realidade,

a do desemprego e da fome, que assolapa nosso
povo. Não precisa irmos ao NordestE); basta irmos
ao Rio de Janeiro para ver a fome assolapando a
população.

Sr. Presidente, espero que esta tribuna conti
nue sendo livre, pois este é o lugar de que dispomos
para dizer que esse povo está sofrendo cada vez
mais.

Era o que tinha a dizer.



A retaliação do Governo Estadual contra os tra
balhadores da Ciasc é uma demonstração inequívo
ca de que o Sr. Paulo Afonso perdeu o rumo do bom
senso e já apela para a insensa,ez e o desatino.
Basta ver sua entrevista na Folha de S.Paulo, do
dia 7 de abril de 1997, em que não responde às acu
sações de desrespeitar ~ Constituição FeqeraJ, não
responde ao lançamento de 605 milhões de reais em
títulos sem lastro de precatórios, e não responde a
permissividade da relação com o Vetor e aJega que
um deságio de 86 milhões de reais que fugiam dos
cofres públicos é natural no mercado de tftulos públi
cos. Perguntamos: é natural transferir 86 milhões do
bolso do contribuinte, que haverá de honrar o resga
te dos títulos, para os cofres de meia dúzia de espa
culadores da chamada -cadeia da felicidade?- Ou
seja, o Govemo está encurralado. É prisioneiro de
sua artimanha, julgada esperta, que se desnudou
explicitamente corno um mau negócio para o contri
buinte.

Os servidores do Ciasc foram punidos por
exercerem o direito constitucional de manifestar li
vremente seu pensamento. Já o impeachment de
Paulo Afonso é a forma constitucional de responsa
bilizar o Governo que descur:npre flagrantemente a
Constituição. O Govemo ~o. tem moral para mani
pular a verdade e inverter a ordem dos fatos. É o Sr.
Paulo Afonso que está sendo acusado de improbida
de administrativa e crime de reSponsabilidade, e não
os funcionários da Ciasc, que, no exercício de sua
cidadania, estavam divulgando urna opinião, que
não é só sua, é fortemente majoritária na sociedade

08924 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

uma decisão autoritária e que ceifa a plena liberdade catarinense que sé mobiliza para v.er aprovado o pe-
de manifestação, garantida pelo art. 52 da Constitui- dido de impeachrnent. Essa é a alternativa de que a
ção Federal. cidadania dispõe para restabelecer a normalidade

administrativa e fazer prevalecer o estado de direito.
O material distribuído, contrariamente ao que afir-

mam a Ciasc, exigia o fim da corrupção no Estado de Por essas razões, Sr. Presidente, SrAs e Srs.
santa Catarina e propunha o impeachment do Gover- Deputados, queremos repudiar com veemência o ar-
nador Paulo Afonso, por trair a confiança do povo cata- bítrio da punição contra os servidores da Ciasc e di-
rinense, fraudar a Constituição através da emissão de zer que estaremos empenhados em que toda a ban-
títulos, sem a devida base de precatórios, e amptiar ir- cada federal e a cidadania catarinense, comprometi-
responsavelmente a dívida pública. da com a democracia, exija a retirada das punições

e faça prevalecer a plena liberdade de expressão.
O texto, que foi elaborado não pelos dirigentes Era o que.tinha a dizer.

sindicais citados, mas pelo fórum suprapartidário,
esclarecida, entre outros, que o dinheiro que Santa O SR. LUIZ MAINARDI (BlocolPT - RS. Pro-
Catarina perdeu com a emissão de títulos daria para nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e
assistir 59 mil e 500 agricultores, pagar a folha de 55 Srs. Deputados, meu pronunciamento nesta data
mil e 267 professores durante três meSes e meio e nada tem de convencional. Pretendo trazer minha
construir 325 escolas ou, então, fomecer 1 milhão e solidariedade ao Ministro dos Transportes, Alcides
meio de cestas básicas ou assentar 6 'mil e 618 fa- Saldanha, o ·interino efetivo·, corno o designou hoje
mnías de sem-terra. o Correio Braziliense. Inusitado que possa, à pri

meira. vista, parecer, meu pronunciamento trata da
distância partidária e conjuntural das agremiações
que integramos, eu, membro da bancada petista, e o
Ministro Saldanha, membro histórico e fundador do
MOB, depois PMOB.

Ainda assim, existem afinidades. O início de
minha vida polftica deu-se no interior do MOB, onde
Saldanha era líder e exemplo para jovens como eu.
Outra, é a proximidade de minha base eleitoral 
Bagé - com Caçapava, base do Ministro Saldanha,
que é profundo conhecedor das realidades da meta
de sul do Rio Grande do Sul.

Entretanto, o que reputo mais importante, e
que gostaria de ressaltar, é a competência e isenção
de Alcides Saldanha no trato das funções 'do Minis
tério dos Transportes. Jamais se teve notícia de que
tenha preterido este ou aquele, por questões de filia
ção partidária - e disto, sou exemplo e testemunho.
A prova é que a sua interinidade desafia o próprio.
sentido etimológico da. palavra. E interino que não
tem titular e cujo o mandato já atinge oito meses.

Hoje, no Correio Braziliense, em entrevista.
concedida aos jomalistas Carlo Iberê e Mauro zana
ta, o Ministro deixa claro sua altivez, traço de perso
nalidade que se fez legenda ao homem da campa
nha gaúcha, ao negar-se a compactuar com os mes
quinhos jogos de bastidores que se apresentam nas
tentativas para a sua substituição.

Aqui, SrAs e Srs. Parlamentares, haveria de se
fazer valer a máxima futebolística que ensina: -em
time que está ganhando, não se mexe-. E, o Ministé
rio dos Transportes é, sob a condução de Alcides
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Saldanha - salvo algumas questões de fundo, das sas que têm 3.500 empregos diretos, ou melhor, se-
quais divi~o politicamente -, um time vencedor. ria muito difícil instalar lá uma empresa com tantos

O SR. SERAFIM VENZON (BlocoIPDT _ SC. empregos; sem dúvida, teria um custo elevado. Com
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, alguns incentivos ou com mudanças de procedimen-
S~s e Srs. Deputados, a vocação natural do Brasil é tos, recriaríamos esses empregos sem nenhum in-
a agricultura. Num país de terra boa, onde não falta vestimento.
água e sol, a atividade ainda recebe pouco reconhe- Com base nessas considerações, estamos
cimento das autoridades afins, e assim o País des- indo ao Ministro Francisco Domelles, juntamente
perdiça a grande oportunidade de se impor no mer- com as citadas associ~ções, para sugerir que se im-
cado agrícola intemacional. ponha limitações às importações de alho chinês. A

A revista Veja publicou na semana passada permanecer da forma que está, estamos dando em-
que as regiões Centro-Oeste e Norte vêm receben- pregos a 20 mil chineses e desprezando os nossos
do dia-a-dia investidores. As reformas constitucio- concidadãos.
nais, entre elas as relacionadas com as hidrovias e Outros países já fazem isso. O México por
ferrovias, permitirão a interiorização da economia exemplo, proíbe completamente. Os Estados Uni-
nas Regiões Norte e Centro-Oeste. dos, que se dizem tão liberais, sobretaxa em 375%.

Mas não bastam as reformas constitucionais; Os países europeus, além da taxação, ainda impã-
além delas, o Govemo deve dosar a entrada de pro- em cotas. No Brasil, só existe uma medida anti-
dutos agrícolas de outros países, que não deve ser' dumping, uma taxa de 4 dólares por caixa do alho
protecionista, porém não pode ignorar o nível e o nú- chinês. se, porém, for usado outro país como porte,
mero de empregos que são afetados com certas ati- foge-se dessa taxa.
tudes demais liberalizantes. Sr. Presidente, é urgente que o Governo tome

Encontram-se hoje aqui em Brasília repre- medidas que assegurem a atividade agrícola, que,
sentantes de produtores e importadores de alho, en- no caso do alho, requer que se imponham limitações
tre eles a Associação Nacional de Produtores de como taxas, cotas ou prazos, permitindo-se a impor-
Alho, Associação Catarinense de Produtores de tação somente de 15 de julho a 15 de novembro, pe-
Alho, da qual destacamos a S..- Marilúcia Costa, ríodo que corresponde à entressafra.
Prefeita Municipal de Curitibanos - o maior produtor O SR. VALDIR COLArro (BlocoIPMDB - SC.
de Santa Catarina. Acompanha também o movimen- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
to o Presidente da Associação de Produtores _~ Jm- S"-s e Srs. Deputados, cumpre, sem dúvida, criticar
portadores de Alho de Mendonza, na Argentina.- e combater,a impropriedade das práticas abusivas e

Com a liberação das importações, além do dê- prejudiciais cometidas nos postos de fiscalização em
ficit, que só no ano passado foi de 5 bilhões, decor- quase todas as fronteiras estaduais do País. Ocorre
rem outros problemas que mexem no dia-a-dia do que,· no ímpeto dos Estados para garantir, por parte
brasileiro. Com relação à cultura do alho; de 1993 a da indústria e do comércio, o recolhimento do Impos-
1996, o número de empregos em Santa Catarina to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
passou de 8 mil para 4.500, e na Federação caiu de ICMS, cargas e caminhões estão sendo apreendidos
30 mil para 18 mil. e retidos pela fiscalização por longos períodos, cau

sando sérios prejuízos para os transportadores e os
Quanto ao consumo, lembro que, em 1993, motoristas, que, afinal de contas, não são os respon-

92% foi de alho nacional; já em 1996, 25% foi do sáveis pelo pagamento do referido tributo.
alho brasileiro, 36% do oriundo dos países do Mer- Principalmente nos postos de Nhangapi, de
cosul e 39% do que vem da China. Queluz e de Além Paraíba, nos limites entre Rio de

Com relação a perdas de divisas nacionais, o Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tem ocorrido,
gasto com importações de alho, de 1987 a 1996, au- com freqüência, a retenção de cargas e caminhões
mentou dez vezes. durante quatro, seis ou até mais horas devido a er-

Paralelamente, verificamos uma queda brutal ros insignificantes nas notas fiscais ou equívocos do
da área de plantio. Santa Catarina já teve o dobro da próprio pessoal da fiscalização. Enquanto o proble-
área plantada, que hoje é de 2.700 hectares, o que ma não é resolvido ou o equívoco desfeito, carga e
corresponde à perda proporcional do número de em- caminhão permanecem retidos, resultando muitas
pregos. Vejam os senhores que raras são as empre- vezes em um dia inteiro de trabalho perdido. Foi isso



Entre os problemas e desafios enfrentados
pelo govemo democrático de Nelson Mandela en
contra-se a criação de um sistema de saúde acessí
vel a toda a população e de boa qualidade. São ob
jetivos que também perseguimos aqui no Brasil e pu
demos, na tarde de ontem, partilhar nossas expe
riências com ótimos resultados.

A delegação sul-africana foi recebida por Parla
mentares do Grupo Brasil-África do Sul e da Comis
são de Seguridade Social e Famrtía. Os Deputados

Então, em vez de reter os caminhões nas es
tradas e prejudicar os motoristas, em vez de colocar
em prática idéias e sistemas mirabolantes que fun
cionam à base de erros, equívocos e injustiças e,
desse modo, impedem o trabalho normal do setor de
transporte de cargas, é preciso, sim firmar e priorizar
a utilização de meios mais eficazes para fazer com
que o ônus do pagamento do imposto devido recaia
sobre a pessoa de direito, ou seja, o próprio contri
buinte, o contribuinte desonesto, o contribuinte que
insiste em não pagar o imposto.

Era o que tinha a dizer, portanto, contra a série
de transtomos causados aos motoristas e transpor
tadores praticamente em todas as fronteiras esta
duais das estradas brasileiras devido não apenas a.
determinadas deficiências de caráter material, à falta
de instalações adequadas e equipamentos mais mo
demos, mas, principalmente, aos abusos, excessos
e falhas observados na atuação dos órgãos respon
sáveis pela fiscalização.

O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, recebemos ontem a visita de urna dele
gação de parlamentares sul-africanos, membros da
Comissão de Saúde da Assembléia Nacional da Áfri
ca Sul. A delegação pluripartidária era formada por
representantes das principais forças políticas: Con
gresso Nacional Africano, Partido Nacional, Partido
da Liberdade Inkata e o Partido Democrático. Acom
panhavam a delegação o Embaixador sul-africano
no Brasil e representantes do Ministério das Relaçõ
es Exteriores.

Conforme observa o Sr. Romeu Lutf, Presiden
te da Associação Nacional das Empresas de Trans
porte de Cargas - NTC, as barreiras nas estradas
são urna demonstração de incompetência dos Esta
dos na tarefa de arrecadar e podem ser vistas mes
mo como instituições características de quatro déca
das atrás. Normalmente, quem quer mesmo sonegar
impostos procura caminhos altemativos e não passa
pelo posto fiscal. A propósito, o Presidente da NTC
cita ainda o exemplo do que acontece nos postos de
fiscalização do Rio Grande do Sul, onde 90% das
multas aplicadas decorrem de erros nas notas e não
de sonegação.

"
Impóe-se notar sobretudo, que, embora a

apreensão de mercadorias como forma de obrigar o
pagamento de impostos seja um recurso rotineiro da
fiscalização, este constitui um ato flagrantemente ile
gal. Segundo a Assessora Jurídica da NTC, Valdete
Marinheiro, há até súmula do Supremo Tribunal Fe
deral atestando a ilegalidade da apreensão de mer
cadorias como garantia de pagamento de impostos.
O imposto é pago com dinheiro, nunca com merca
dorias. No entanto, no esforço de aumentar a arreca
dação, as Secretarias da Fazenda ferem esses e ou
tros princípios da lei.

Além do abuso que consiste na violação da lei,
verifica-se a falta de uniformidade de métodos para
a cobrança do ICMS, com cada Estado arrecadando
como bem entende e impondo uma injustificável sé
rie de custos extras para os transportadores. Não
tem cabimento pretender transformar os transporta
dores em instrumentos da Receita, a exemplo do
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O que, com certeza, aconteceu com o motorista José que vem sendo feito em Estados do Nordeste, como
Antônio de Oliveira, que, no dia 15 de janeiro, no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sem resultar
posto fiscal de Nhangapi, entre Rio e São Paulo, foi em legítima e efetiva contribuição para o trabalho da
obrigado a ficar mais de 17 horas na cabine do cami- Receita, o sistema, que também já foi adotado no
nhão, esperando a liberação de sua carga. Durante Mato Grosso do Sul e se encontra em fase de testes
esse período, ele sequer pôde comer, pois se saísse em Minas Gerais, tem servido, de fato, mais do que
de perto do caminhão correria o risco ainda de ser a qualquer outra finalidade, para retardar o transpor-
vítima da ação de ladrões e ter toda a carga roubada. te e causar diversos problemas para os transporta

dores.
A despeito do rigor e prodigalidade na aplica-

ção das multas e na apreensão de mercadorias,
os postos não se dedicam com a mesma intensi
dade quando se trata de oferecer aos caminhonei
ros a necessária segurança e espaço para estacio
nar os caminhões. Realmente, a maioria dos pos
tos de fiscalizações e caracteriza pela precarieda
de de suas condições, não dispondo sequer de
áreas para estacionamento dos caminhões, o que
expõe os motoristas e assaltos e ao risco constan
te de acidentes.



Aliás, a bem da verdade, essa visão de elabo
rar uma Constituição minuciosa e varejista alcança a
todos nós, produto, talvez, de um entendimento en
raizado na cultura nacional de que a carta magna
tudo resolve, bastando nela incluir o dispositivo de
sejado.

Esse fato tem-nos impedido de verificar que
uma grande transformação se processa no País, in
dependentemente de tal ou qual reforma constitucio
nal. Admitindo-se que elas são absolutamente ne
cessárias, é preciso enfatizar, com igual veemência,
que elas não são suficientes.

Apenas para exemplificar, citemos duas gran
des medidas efetivamente na conjuntura nacional
que não demandaram qualquer mudança constitu
cional.

A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a
instituição do·Pla.no Real, que, por intermédio de me
dida provisória, transformou radicalmente a Nação,
promovendo a maior distribuição de renda entre pes
soas desde que o Brasil existe e permitindo taxas
mensais de inflação jamais praticadas nos últimos
cinqüenta anos.

No campo das despesas públicas, embora o
ato tenha caráter injusto, somente o Governo Fede
ral economizou cerca de 2,5% do PIB não reajustan
do, desde janeiro de 1995, a remuneração dos servi
dores públicos.

Há um conjunto de medidas altamente favorá
veis para a população brasileira, nas áreas de saú-

São muitos os pontos de comparação entre os
nossos países, que enfrentam também desafios se
melhantes, sociedades multinacionais que se empe
nham na superação de desigualdades profundas.
Um seminário realizado na Câmara dos Deputados,
com a amplitude proposta, contribuirá para aprofun
dar nosso conhecimento e aumentar o intercâmbio,
que cresce não apenas em termos de indicadores
econômicos e comerciais.

No próximo dia 14 de abril, estarão em Brasília
dois escritores sul-africanos, Nadine Gordimer, Prê
mio Nobel de Literatura de 1991, com vários títulos
traduzidos no Brasil, e Mongane Serote, também
membro do parlamento sul-africano.

São escritores de renome que contribuíram
com suas obras, muitas delas censuradas durante
anos em seu país, para difundir no mundo o repúdio
ao sistema do apartheid.

Em Brasília, discutirão o terna -Tolerância, o
papel dos escritores na luta por uma cultura de paz-,
às 15 horas do dia 14, no auditório do Banco Cen
traI. Uma boa oportunidade, Sr. Presidente, para
esta Casa apreciar o acordo cultural assinado pelo
Governo Brasileiro e pelo Governo da República Sul
Africana, que se encontra na Comissão de Relações
Exteriores.

O Grupo Parlamentar Brasil-África do Sul leva
va a proposta de realização de um seminário na Câ
mara dos Deputados, envolvendo a participação de
empresários, a comunidade universitária, o movi
mento social, o Ministério das Relações Exteriores e
convidados sul-africanos.
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Jofran Frejat, Alcione Athayde e Cláudio Chaves, O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia o
com o brilho de suas exposições, delinearam um seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
quadro amplo das políticas de saúde"no Brasil, esbo- tados, encontra-se esta Casa num momento muito difí-
çando um percurso histórico até o Sistema Único de cil de sua existência, discutindo um tema relevante, a
Saúde instituído pela Constituição de 1988. reforma administrativa, que, embora de interesse para

Os Parlamentares sul-africanos demonstraram as diversas esferas de govemo, não nos convence
grande interesse em acompanhar nossas dificulda- pelo seu teor, e, pior do Que isso, pouco sabemos so-
des de implantação das diretrizes que visam a des- bre suas reais vantagens em relação ao futuro do País
centralização e os atendimentos integral, assim no campo de administração pública.
como a ausência de vínculos mais sólidos entre a le- O clima emocional criado na discussão dessa
gislação e a prática concreta. matéria pode induzir aos mesmos erros que desde

A visita da delegação sul-africana, Sr. Presi- muito se aponta em relação aos dispositivos da
dente, estimula ainda mais as ações do" Grupo Parla- Constituição Federal de 1988.
mentar Brasil-África do Sul, que tenho a honra de Com todo o respeito que nos merece o ilustre
presidir. Na semana passada, visitamos a Embaixa- Relator, Deputado Moreira Franco, o substitutivo que
da sul-africana, juntamente com os Deputados Luiz se encontra em apreciação nesta Casa contém dis-
Alberto, Regina Lino, Cláudio Chaves e Adelson Sal- posições que melhor caberiam na legislação ordiná-
vador. ria. Caso aprovadas como normas constitucionais

poderão provocar o mesmo engessamento que hoje
condenamos no atual texto constitucional.



Apesar do forte apelo emocional que o título
sugere, o texto tenta denunciar discutíveis irregulari
dades quando da autorização, pelo Secretário de
Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, o médico veterinário ~nio Mar
ques Pereira. para que fosse feita a substituição.
num dos microcomputadores da unidade que dirige,
de uma pré-histórica placa 286 para um modelo 486,
que diga-se a título de informação - encontra-se
hoje igualmente superada.

Para quem não o conhece, permito-me falar
um pouco sobre a trajetória do médico veterinário

Digo isso porque penso que uma informação
não deve ser superdimensionada a ponto de pôr em
risco a idoneidade de pessoas pobres e de passado
indiscutivelmente digno. Às vezes, SrMs e Srs. Depu
tados. na ânsia de denunciar as possíveis falcatrua
das quais a população brasileira está farta, ou no afã
de cumprir fielmente diretrizes editoriais nem sempre
comprometidas em analisar todos os ângulos e inter
pretações de um fato. ou mesmo por contingências
de uma profissão na qual a rapidez é virtude máxi
ma. o profissional de imprensa não tem tempo ou
oportunidade de narrar a verdade do protagonista do
acontecimento.

É aí que se confirma o velho adágio popular
segundo o qual Ka pressa é inimiga da perfeiçãoK. E
é na esperança de tomar uma narrativa menos im
perfeita que subo hoje a esta tribuna para contar o
outro lado de uma história publicada na página 8 da
edição de 18 de março último do jornal Correio Bra
zlllense - daqui da Capital-, sob o título de Klmpu
nidade no GovemoK•
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de, segurança, justiça, educação, previdência e as- SrAs e Srs. Deputados, tenho reiteradas vezes des-
sistência social e tantas outras que independem de tacado a importância da liberdade de expressão
reforma constitucional, realizáveis tão-somente por para a democracia e, mais especificamente, a utili-
decisão política dos Ministros encarregados dessas dade da imprensa nesse contexto, seja esta escrita,
áreas. falada ou televisada. Mas há casos nos quais os fa-

Repetimos e reafirmamos: somos plenamente tos partem distorcidos desde as fontes ou não che-
favoráveis à reforma constitucional, mas não temos gam em sua dimensão exata aos profissionais da
nenhuma garantia de que as propostas ora em dis- mídia, gerando confusões, imprecisões ou muitas
cussão são as melhores e as mais apropriadas para vezes injustiças.

o pretendo desenvolvimen~o sustentado do País. Te- Certo político contemporâneo dizia, sobre um
mos plena certeza de mUitos dos nossos pares co- fato qualquer, existir nele sempre três versões: a de
mungam desse pensamento. quem o conta a de quem o protagoniza e a verdade.

A reforma da Previdência Social, que em deter- É muito pro~ável que esta última, Sr. Presidente,
minado momento tivemos a honra de relatar, encon- possa ser encontrada no somatório das versões das
tra-se, após uma tramitação ruidosa e desgastante, partes, e é ela que devemos buscar se pretendemos
há muito tempo no Senado, e, pelo que se noticia, agir com imparcialidade. E é nela que devemos nos
pretende-se reduzir a apenas alguns e essencias pautar para formarmos alguma opinião ou tomarmos
pontos sua nova redação, que, ao fim, terá que re- decisões.
tornar à Câmara Federal. Corremos o risco de ha
vermos discutido um elefante para, afinal, produzir
um simples ratinho.

Na reforma administrativa ternos essa mesma
e grave impressão: estamos discutindo uma miscelâ
nea de dispositivos que ninguém garante tenham
consistência, validade e superior interesse nacional.

Muitos são aqueles, entre eles importantes es
pecialistas, que identificam nas propostas os ingre
dientes maléficos do preconceito, do casuísmo ou da
visão paroquial destituídos da grandeza de propósi
tos que deve inspirar uma norma constitucional.

Reformar é processo, não ruptura. Não incorra
mos no erro primário de que passando da tese para
a antítese teremos resolvido os problemas do País.
Reforma é mais um exercício de reflexão do que de
simples e primária emoção.

É necessário que, urgentemente, sustemos a
tramitação dessa desvairada discussão sobre a re
forma administrativa, a fim de que, após um diálogo
franco, chegue-se a uma proposta mínima, consen
sual, que realmente reflita os supremos interesses
da administração pública e da população, alvo pri
mordial de toda e qualquer mudança pretendida.

Ainda há tempo para que a reflexão substitua a
emoção e as reformas constitucionais representem a
supremacia da essência sobre o acessório, do per
manente sobre o transitório, do genérico sobre o es
pecífico.

A sociedade brasileira, a partir disso, conviven
do com regras duradouras e estáveis. agradece pe
nhoradas a decisão refletida de seus legisladores.

O SR. NELSON MARQUEZELU (PTS - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,



Sras. e Srs. DeputadosJ fico envergonhado
quando vejo a discussão do que seria, para o Gover
no, o ponto central da reforma; a fixação do teto re
muneratório. O teto vigente, que é de R$6 mil, pas
sou para R$8 mil pelo texto govemamental e cres
ceu para R$10,8 mil no substitutivo do relator Morei
ra Franco. Hoje, setores governistas pleiteiam o d0
bro desse valor. Esse tetoJ que até agora mostrou
se de uma mobilidade crescente e incrivelmente as
cendente, deve beneficiarJ como sempreJ setores
restritos da sociedadeJ como juízes, ocupantes de
cargos em comissão e pessoas que mantenham
mandatos eletivosJ que acumularam vantagens e a
elas se agarram como parasitas.

Essa reforma administrativa proposta pelo Go
vemo é uma farsa, porque em seu cerne contempla
mais uma vez os pequenos 'eudos- de Ali Babás
burocratasJ que querem manter seus -modestos- sa
lários de mais de R$20 mil, enquanto grande parte
da população vive na mais absoluta miséria, fruto do
desemprego e da falta de políticas sociais impostos
pelo Rei do Tucanato. Manter privilégios de poucos J

em detrimento de direitos da maioria, é instaurar a
República da Troca de Favores, e isso não podemos
permitir.

O SR. FERNANDO ZUPPO (BlocoIPDT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, soli
cito a V. ex- a transcrição nos Anais desta Casa Le
gislativa da Carta de Nhandeara, resultado da reu-
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~nio Perelra dentro da esfera pública. Integrante do pior de tudo, Sr. Presidente, é que esses parasitas
quadro permanente do Ministério da Agricultura e do que querem continuar sugando o Estado não ficam
Abastecimento, ele ocupa pela segunda vez o cargo sequer vermelhos em defender proposta tão imoral.
de Secretário de Defesa Agropecuária. Foi também As mudanças estabelecidas. para instâncias
Secretário Nacional de Produção Agropecuária, Su- como concurso público

J
estabilidade do funcionário pú-

perintendente do Desenvolvimento da Pesca, Dire- blico em sua função e criação do contrato de trabalho
tor-Geral do Departamento Nacional de Produtos de deixarão a administração pública à mercê do clientelis-
Origem Animal e Secretário-Geral-Adjunto do próprio mo

J
tomando-se um terreno fértil para florescimento de

Ministério da Agricultura. estruturas atrasadas dentro do Estado" brasileiro. Essa

Como se vê, um currículo que recomenda qual- reforma afronta princípios básicos da democracia e da
quer profissional deste País. Além disso, Srls e Srs. liberdade do servidor públicoJ tudo sob o signo da neo-
DeputadosJ qualquer um que já tenha ocupado car- modemidade governamental.
gos públicos sabe ser grande a possibilidade de um
dirigente como o médico veterinário ~nio Marques Ao contrário do que é vendido à opinião pública

pelo Govemo Federal J a tendência desta reforma é a
"Pereira ter - ao longo de todos esses anos -J por de jogar o Brasil na vala do atraso. Fazer com que o
suas decisões administrativas J contrariado interes- funcionalismo fique na mão de oligarcas históricos é
ses e ganho desafetos. E é na mediocridade dos o mesmo que deixar o galinheiro ao cuidado das ve-
perdedores que se encontra hoje uma verdadeira lhas raposas. A tr~ de favores

J
o fisiologismo e a

usina de boatos e maledicências. utilização das estruturas do Estado como moeda
Aí é que algumas informações - a despeito de corrente em negociatas poderão causar danos irra-

sua origem inquestionável - sofrem tal deformação paráveis ao serviço público oferecido ao cidadão
que só têm utilidade aos propósitos daqueles que brasileiro.
estão colocando interesses próprios ou idiossincra
sias pessoais acima da administração pública oUJ o
que é pior, da verdade.

Confundiu-se, Sr. PresidenteJ irregularidade
com probidade, culpa com dolo. sabe-se que o Tri
burial de Contas da União - de cujos relatórios cer
tamente a notícia foi gerada - aponta falhas J muitas
vezes, mais com o intuito de orientar do que indiciarJ

mais para corrigir do que para punir.

Por isso, é preciso que tenhamos muito critério
ao questionar a idoneidade de alguém. Isto porque
junto ao direito inalienável de liberdade de expres
são há outro: o direito intransponível de se preservar
a dignidade de qualquer cidadãos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO PASTANA (BlocoIPT - PA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidenteJ

S..-s e Srs. Deputados, estou hoje nesta tribuna para
externar minha perplexidade diante do PEC n2

173195, enviada ao Congresso pelo Governo Feda
raI, referente à reforma administrativa do Estado. A
proposta do Palácio do PlanaltoJ porém, recebe o
nome de reforma somente no textoJ já que na prática
representa um retrocessoJ para o País, sob o pretex
to de tornar o Estado -moderno- ou -eficiente-. As
negociações que se estabeleceram entre Governo e
setores fisiológicos procuram garantir privilégios
para uma minoriaJ enquanto a maioria dos funcioná
rios públicos sobrevive com salários miseráveis. O



o SR. JOSÉ CARLOS LACERDA ( PSDB-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, preocupado com a questão
ambiental e, em especial, com a qualidade de vida
da população, apresentei a Indicação n" 157/95, na
qual sugeri ao Poder Executivo a adoção de provi
dências, por intermédio do Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e dá Amazônia Legal,
no sentido de, juntamente com as Prefeituras de Du
que de Caxias e do rio de Janeiro, dar solução para
os problemas decorrentes do Lixão situado no Muni
cípio de Duque de Caixas.

Esta questão, à qual venho me dedicando há
algum tempo, realmente requer uma série de cuida
dos por parte do Poder Público. Portanto, registro
com satisfação o empenho demonstrados também
pelo Prefeito de Duque de Caxias, José Camilo Zrto
dos Santos Filho, determinando as medidas neces
sárias para resolver a grave situação experimentada
por aquele Município devido ao acúmulo de detritos
e resíduos que acarretavam a elevação alarmante

CARTA DE NHANDEARA

As autoridades dos Poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciário, Militares e demais que a presente
subscrevem, reunidas no Município de Nhandeara,
Estado de São Paulo, em 16 de Fevereiro de 1997,
todas de representatividade no Estado de São Paulo
e respectivas regiões administrativas, sensibilizadas
e preocupadas e com os graves acidentes que vêm
ocorrendo na Rodovia Estadual "Feliciano Sales da
Cunha" que interliga o Município de São José do Rio
Preto até o Município de Pereira Barreto, passando
pôr todos municípios desta região administrativa, re
solvem em conjunto, tomarem as seguintes provi
dências, conforme seguem:

- Considerando o lastimável e precário estado de
conservação da Rodovia Estadual "Feliciano Sales da
Cunha", que toma-a praticamente intransitável;

- Considerando os lamentáveis e graves aci
dentes que vêm sistematicamente ocorrendo, com
prejuízos materiais e vítimas fatais irrecuperáveis;

- Considerando que a rodovia em questão não
é dotada de acostamento asfaltado e placas sinaliza
doras, fatos que yêm contribuindo para a ocorrên
cias dos graves acidentes;

- Considerando que é dever de todas as auto
ridades de quaisquer níves, contribuírem para a so
lução das questões retro delineadas, para que pos
sam todos os usuários da rodovia,

terem todas condições normais de uso;
- Considerando a grande importância dos Mu

nicípios que são ligados pela rodovia, além do· fato
que serve para interligação do tráfego de veículos
vindo dos Estados do Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e Paraná;

- Considerando que em virtude da péssima
malha rodoviária de nossa região, que tem a men
cionada rodovia como ligação principal, os Indus
triais não sentern-se atraídos em instalarem Indus
trias em nossos Municípios, bem como toda a Agri
cultura é prejudicada pelos mesmos fatos;

- Considerando Afinal, a extrema necessidade
e urgência absoluta, para que as questões sejam
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nião realizada em 16 de fevereiro de 1997 com Pre- imediatamente solucionadas, para defesa dos inte-
feitos da região, que solicitam a recuperação imedia- resses coletivos de todos os Municípios e usuários
ta da Rodovia Feliciano Salles Cunha, com a cons- da rodovia em questão.
trução da terceira faixa. Resolvem:

Também solicito que dê ciência da carta, en- 1!L Firmarem a Carta de Nhandeare, atráves
viando cópia, ao Governandor e ao Sr. Secretário de dos signatários que a presente subscrevem, solici-
Transportes do Estado de São Paulo. tando ao Excelentíssimo Senhor Governador Mário

CARTA A QUE SE REFERE O ORA- Covas e Excelentíssimo Senhor Secretário dos
DOR: Transportes do Estado de São Paulo, para que sen

silibizados com os graves acidentes que vêm ocor
rendo na mencionada estrada, que serve toda nossa
região e Municípios, possam imediatamente toma
rem as seguintes providências:

A) Recapeamento da Rodovia Estadual "Feli
ciano Sales Cunha", e implantação de sinalização
adequada em toda sua extensão, bem corno cons
trução de acostamento asfaltado;

B) Construção da 3l! faixa de rolamento em to
dos os locais inseguros que comprometem a segu
rança dos usuários e dificultam o tráfego.

22 - Resolvem ainda todos os signatários, a
imediata expedição de Ofícios pôr todos Prefeitos da
região, ao Senhor Governador do Estado, Secretário
dos Transportes, Deputados Estaduais e Federais
de nosso Estado, e Senadores, juntamente a pre
sente carta, para irmanados no bem comum, possa
mos imediatamente resolvermos as questões retro
delineadas.

Nhandeara, Estado de São Paulo, em 16 de
Fevereiro de 1997.
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dos níveis de poluição do meio ambiente, com sérios Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e os motivos
danos causados ao solo, ao ar e a água, além da de a Nação estar doente são inÚmeros. Identificá-
constante ameaça de propagação de doenças. los, apontá-los e buscar o remédio é a nossa missão
Como agravante e mesmo sinal da perversa desi- como representantes do povo e como cidadãos.
gualdade social e econômica em vigor, vale- notar, A escalada atual da violência no mundo e no
inclusive, que milhares de pessoas buscam a própria Brasil leva-nos a uma reflexão sobre o destinp de to-
sobrevivência nos diversos lixões espalhados no dos os valores éticos, morais e culturais acumulados
País, uma realidade que, sem dúvida, precisa ser até hoje pela sociedade. Na tentativa de entender-
modificada em definitivo e com o máximo de urgên- mos as razões de tanta violênciá, temos um amplo
cia. leque de motivos, que vão desde as péssimas condi-

Cumpre-me, assim, nesta oportunidade, trans- ções de vida de dois terços da humanidade, condi-
mitir os devidos agradecimentos ao Prefeito José ções de pobreza quase absoluta, às lutas por razões
Camilo Zito dos Santos Filho pela consciência e fir- étnicas, como na Bósnia, religiosas, como as de Is-
meza com que decidiu enfrentar o problema naquele rael e os Árabes, neocoloniais, como as de Angola,
importante Município do Rio de Janeiro, dando eonti- Ruanda e Timor Leste, e às promovidas por organk
nuidade à minha luta em favor da preservação am- zações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. En-
biental e pelo bem-estar do ser humano. Obviamen- fim, são inúmeras e podem ser vistas diariamente,
te, nesse aspecto a tratamento e a destinação dada como se fossem um entretenimento, através das TV
ao lixo ocupa posição crucial, contribuindo decisiva- de todo o mundo.
mente para gal'"clntir o estabelecimento e a conserva- Mas vejamos o que podemos fazer no Brasil,
ção de condições normais de existência para a totali- Sras. e Srs. Deputados, para tentarmos diminuir a
dade dos habitantes da cidade. violência. Acredito que ao aprovarmos nesta Casa a

Certo, enfim, da extrema importância da ecolo- Lei n2 7.865/97, que restringe o uso de armas de
gia e da qualidade de vida como premissas es~en- fogo, demos um grande passo na correta direção de

. ciais do desenvolvimento, reitero as merecidas con- desestimular o uso da violência na resolução de con-
gratulações a José Camilo Zito dos Santos Filho, flitos.
que tem, com efeito, dado o melhor encaminhamen- Ainda é cedo para, através de estatísticas,
to possível a essa que se constitui em uma das suas comprovarmos a validade da importante inicitiva do
principais e muito numerosas incumbências à frente Poder. Legislativo, sancionado pelo Presidente da
da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no Rio República, de leis que restrinjam o uso e o porte de
de Janeiro. armas de fogo. Entretanto, algumas ações isoladas

O SR. USHITARO KAMIA ( PPB-SP. Pronun- já puderam ser notadas, o que gostaria de registrar,
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. como uma esperança do povo brasileiro da elimina-
Deputados, as imagens mostradas na televisão e as ção da violência em seu dia a dia.
manchetes estampadas nos principais jomais do Na cidade de Andradina, no interior do Estado
País sobre a violência de dez policiais militares na de São Paulo, o cidadão Komo Oshiro, por iniciativa
Favela Naval, em Diadema, na Grande São Paulo, própria, foi à delegacia municipal e entregou ao dele-
estarreceram a opinião pública brasileira e chocaram gado Casati uma arma calibre 32, que tinha em seu
o mundo. poder há vinte anos, sem que tivesse a licença de

Parece-nos que a regra - violência gera violên- porte. Iniciativas como essas, Sr. Presidente, Sras. e
cia- chegou ao seu limite e nos trouxe um corolário Srs. Deputados, passaram a ocorrer em todo o Bra-
apocalíptico: a -violência simplesmente pela violên- sil, após a promulgação dá Lei n2 9.437/97, sobre o
cia-. É o retomo à -barbárie- do homem primitivo, do porte de arma. O que demonstra a compreensão da
homem animal, do predador. Toda a evolução da es- população de um dos mais sérios motivos da prolife-
pécie, da civilização, da educação cai por terra ao ração da violência, o uso e o porte de arma de fogo.
observarmos a atitude de um grupo com dez ele- É necessário que se diga que países como a Ingla-
mentos à agirem de forma tão irracional, cruel e de- terra e o Japão restringiram o uso e o porte de arma
sumana ao agredirem, torturarem, extorquirem e ani- de fogo até mesmo para policiais responsáveis pela
quilarem outros de sua mesma espécie. Com o obje- ordem pública. Este é o ideal, .. que deveríamos per-
tivo da prática da intimidação, da subjugação, da hu- seguir.
milhação e da extorsão. O estímulo à violência está em toda parte no

Nossa sociedade está gravemente enferma, Brasil, até dentro de nossos lares, através de progra-



Aproveito a passagem do Dia do Jornalista
para cumprimentar toda a equipe de jornalistas da
Rede Globo de Televisão pela coragem de mostrar,
a todo o País, as cenas de violência praticadas por
policiais militares contra trabalhadores paulistas que
se dirigiam a seus lares. Os jornalistas da Rede Glo
bo mantêm uma campanha diária contra a violência
policial e têm conseguido resultados altamente posi
tivos em favor dos direitos humanos.

Homenageio, também, os jornalistas do meu
Estado, o Tocantins, pelo trabalho que desenvol
vem para manter nossa população informada de
todos os acontecimentos locais, nacionais e inter
nacionais.

Destaco, nesta homenagem, os jomalistas que
atuam no Jomal do Tocantins, da Organização Jai
me Câmara, também todos aqueles que trabalham na
TV Javaés, de Palmas e de Araguaína, e ainda os jor
nalistas da Rádio Tocantins, de Porto Nacional. São
profISSionais íntegros, étcos e que fazem todo o esfor
ço para que o nosso povo tocantinense se mantenha
ligado ao grande mundo da informação.

Nesta homenagem aos jornalistas brasileiros

Temos que nos preocupar não somente com a
disseminação de armas na população, mas também
com o constante estímulo ao seu uso, através de
propaganda, de academias de treinamento para o
tiro e até mesmo da popularização da arma de fogo,
através de brinquedos aparentemente inocentes
vendidos em lojas e nas esquinas.

A preocupação com a formação de nossas
crianças, em relação ao uso quando adulto de armas
de fogo, levou a Câmara dos Vereadores da cidade
de São Paulo a aprovar a Lei Municipal n!!
11.677/94, de autoria do Vereador Capitão Cosmes,
que considera crime o uso de armas de brinquedo
semelhante às verdadeiras em ações praticadas por
delinqüentes.

Melhor seria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que tais armas de brinquedo fossem proibi
das de serem fabricadas e de serem comercializa
das, pois não estimulariam crianças ao uso na idade
adulta de armas verdadeiras. Melhor ainda seria, é
quase uma utopia, a restrição absoluta à comerciali
zação de arma de fogo para a população e o contro
le da produção e da entrada ilegal no País. Numa
época em que a realidade e a ficção passam a ser
confundidas por uma sociedade cada vez mais liga
da ao que passa na TV, seria muito oportuno uma
campanha de esclarecimento público que desesti
mulasse o uso da violência, das armas de fogo e das
armas de brinquedo e estimulasse os valores positi
vos do ser humano, como a tolerância, a educação,
o respeito ao próximo e às Instituições, o amor à fa
mnia e à pátria. Coisas simples, mas há muito es
quecidas pelas agências de divulgação do Governo
e pelos meios de comunicação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO MOURÃO - (PSDB - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ontem foi um dia muito importante
em nosso calendário. Foi o dia do jornalista. Posso
dizer Srs. Deputados, que é uma data importante no
calendário da democracia, já que a atividade destes
profissionais de imprensa é altamente significativa
para a democracia. A atividade dos jornalistas é alta
mente necessária, especialmente numa sociedade
como a nossa, onde a desigualdade é marcante.

A Federação Nacional dos Jornalistas, a Asso-
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mas e filmes pela televisão que instigam a violência ciação Brasileira de Imprensa e os sindicatos de jor-
como a solução para todos os problemas, confundin- nalistas adotam a data de 7 de abril como o Dia do
do os adultos e formando crianças e jovens com va- Jornalista num preito à primeira grande vitória da
lores anti-sociais, desumanos, egoístas e terrivel- luta da imprensa, ainda no Primeiro Reinedo~ contra
mente violentos. os desmandos do Imperador PeQro I.

"
Esta grande vitória da Imprensa resultou na ab-

dicação do Imperador Pedro I, às 2h da manhã do
dia 7 de abril de 1831. Esta campanha contra o ab
solutismo foi desfechada pelo jornalista Libero Bada
ró, hoje considerado mártir da liberdade. Ele foi as
sassinado seis meses antes da abdicação do Impe
rador, no dia 20 de outubro de 1830.

O papel da imprensa é decisivo para a manu
tenção do regime democrático, assim como é decisi
vo o papel do Congresso Nacional. Parlamentares e
jornalistas utilizam o mesmo insumo básico, que é a
palavra, para interferir em nossa realidade. E conse
guem.

É fácil comprovar isso.

O assunto mais debatido hoje no País é a vio
lência policial. E quem tirou o tema dos porões, da
escuridão das madrugadas foram, com certeza, os
jornalistas. O cinegrafista amador registrou cenas
chocantes que, passadas às mãos dos profissionais
de imprensa, chegaram em todos os lares, à toda a
sociedade.



o SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Pro
nuncia a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a Escola de Enfermagem de Ma
naus que nasceu em 1949, quando ainda ~ão existia
a Fundação Universidade do Amazonas, pela lógica,
deverá passar para a administração do Ministério da
Educação. Os entendimentos nesse sentido estão
avançados entre o Ministro da Saúde, Dr. Carlos Sil
va de Albuquerque, o Ministro Paulo Renato Souza,
a Presidente da Fundação Nacional de Saúde, Drª
Elisa Viana Sá, o Reitor Nelson Fraiji, da Universida
de do Amazonas, e setores expressivos da bancada
federal amazonense.

O Ministro Albuquerque não se opõe - e essa
é a posição igualmente, da FNS - à transferência, e
o MEC está, portanto, livre para negociar o passo
inevitável a ser dado.

É hora de normalizar a situação, Sr. Presiden
te, pois as aulas estão suspensas, o quadro de pes
soal é caótico, os alunos sentem seu futuro interrom
pido, os cidadãos do meu Estado estão inquietos e
desconfortáveis.

A Universidade do Amazonas, que, há mais de
dez anos, vem mantendo parceria com a Escola de
Enfermagem seja quando realiza o exame vestibular
para o curso de graduação ou quando se responsa~

biliza por ministrar as aulas de um terço do curricuQ

Jum desse curso, seja quando se abre para o está
gio e abre. o restaurante universitário para os estu
dantes de enfermagem, seja ainda quando registra
os diplomas dos formandos.

Ela tem tradição, portanto, para assumir, por
inteiro, a missão que a boa lógica lhe haverá de con
ferir. Precisamos apenas de urgência para resolver a
questão definitivamente, pois não existe oposição
consistente à idéia.

Não olho para trás nem perco tempo reiem
brando algumas dificuldades que surgiram, à época
em que dirigia o Ministério da Saúde o ilustre médico
Adib Jatene. Focando o farol na direção do futuro,
prego que se transfira a Escola para a Universidade
do Amazonas e se normalize o quadro.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, presto minha homenagem a estes profissionais.
Os jornalistas brasileiros respondem ao desafio que
lhe é imposto de bem informar I'J povo brasileiro. E é
importante frisar que hoje a imprensa dispõe de toda
a liberdade para realizar o seu trabalho. Nossa de
mocracia está consolidada. Tudo é debatido e não
se fala mais, como acontecia alguns anos atrás, em
retrocesso político, em volta ao regime ditatorial.

E é essa confiança no modelo democrático 
garantida pelo Govemo sério do Presidente Feman
do Henrique Cardoso - que propicia condições favo
ráveis para o trabalho da imprensa, para o trabalho
dos jomalistas.

Nos regimes autoritários, as primeiras vítimas
são os profissionais de imprensa eos Parlamenta
res. Só pode ser falado o que os detentores do regi
me impõem. Amordaçada a imprensa e fechado o
Parlamento, os ditadores têm espaço para exercer a
opressão.

O Presidente Femando Henrique Cardoso, ho
mem que sofreu no exílio, sabe da importância da li
berdade de imprensa, sabe da importância do traba
lho dos jomalistas. Por isso, a liberdade de informa
ção é ampla. Tudo é debatido, mesmo temas tabus
como é o da violência policial, que existe há muitas
décadas, mas permaneciam como assunto de me
nor importância.

Sabemos que os jomalistas ainda encontram
dificuldades para o exercício da profissão, mas te
mos certeza de que os empresários do setor de co
municação, as autoridades govemamentais e as en
tidades que congregam os jomalistas não descansa-
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que hoje faço, Sr. Presidente, destaco o papel deci- rão até que os últimos entraves sejam retirados e a
sivo da imprensa no impeachment de Collor. liberdade de imprensa seja algo concreto, real.

Foi uma entrevista dada por Pedro Collor a um CUmprimento, nesta homenagem que faço aos
jornalista que deu a largada para a CPI da Corrup- jornalistas brasileiros, a Federação Nacional dos Jor-
ção, que culminou com a queda daquele ex-Presi- nalistas e todos os sindicatos que lutam nos Estados
dente. Foram meses de grande mobilização nacio- para que todas as condições de trabalho destes pro-
nal, quando aumentaram a tiragem dos grandes jor- fissionais se tornem efetivas.
nais e o nosso povo saiu às ruas exigindo o fim da Meus cumprimentos a todos os jomalistas pela
corrupção e a punição dos culpados. passagem do seu dia.

A ação firme do Congresso Nacional teve Era o que tinha a dizer.
como companhia segura dos jomalistas brasileiros,
que fizeram uma cobertura intensa dos trabalhos da
quela CPI, trazendo a público informações decisivas
que fizeram avançar os trabalhos de investigação.

Poderíamos citar inúmeros outros momentos
históricos que tiveram a participação firme dos jorna
listas.
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Possibilidades concretas existem, como bem blicas. Assim como ocorreu com a CPI Mista que
sugere o documento ·Proposta de Transferência da examinou o escândalo da manipulação das verbas
Escola de Enfermagem de Manaus para Universida- orçamentárias, presidida pelo então Senador Jarbas
de do Amazonas·, elaborado pela enfermeira Bela- Passarinho e relatada pelo atual Prefeito de Recife,
ma de Nazaré Monteiro, pelo Prof. Bruce Osbome, então Deputado Roberto Magalhães, devem ser
pela técnica Cidecleuma de Melo Frota, pela enfer- adotados novos procedimentos de gestão do dinhei-
meira Iracema da Silva Nogueira, pela enfermeira ro público, agora como resultado do conhecimento
Margarida Campos dos Santos, pela enfermeira de como funcionam os mecanismos fraudulentos de
Margareth de Barros Mendonça, pelo enfermeiro Te- manipulação de recurso do Tesouro.
seu Bomfim Machado e pela enfermeira Virgínia Na esteira das investigações promovidas pelos
Meirino Gomes. Entre as providências, avultam a Srs. Senadores, a imprensa tem dado uma cobertu-
idéia de os cursos oferecidos pela Escola de Enfer- ra ampla e quase sempre cruel, de antemão acusan-
magem passarem à responsabilidade da Universida- do pessoas e instituições que são, até o momento,
de do Amazonas, que passaria a deter, também, o apenas e unicamente objeto de investigação.
patrimônio das instituições que está assimilando.,

Além disso, a Escola seria mantida, em 1fiJ97, Assim, as manchetes de jornais e revistas, as
com a parcela do orçamento da FNS hoje destinada chamadas de noticiários de televisão e de rádio têm
ao seu funcionamento. A partir de 1998, tudo entra- sido inclementes com figuras que lhes parecem - à
ria em eixos definitivos, dentro da engrenagem do primeira vista - culpadas de ilícitos.
orçamento da Universidade do Amazonas. Assim como ocorreu durante a CPMI do Orça-

Quanto à política de pessoal, deveriam' ser mento, o simples fato de uma determinada pessoa
criadas vagas para o quadro efetivo docente e técni- ser mencionada por um depoente já a toma culpada,
co-administrativo e deverá haver correspondência perante os olhos da imprensa. Esta, sedenta por
entre os cargos efetivos da FNS e aqueles a serem manchetes que vendam mais jornais e revistas e
exercidos na Universidade do Amazonas. que aumentem os índices de audiência das emisso-

Em Brasnia, prestando apoio à justa rnovimen- ras de rádio ou televisão, não se preocupam por um
tação, estão os Deputados Estaduais Valdenor Car- instante em apurar a veracidade de denúncias e -
doso, Líder do PSDB, e Miguel Bianco, Líder do pior ainda - dão às notícias um tratamento sensacio-
PMDB na Assembléia Legislativa do Estado do nalista mais próprio de veículos de comunicação de
Amazonas. Com eles, veio expressiva comissão da segunda linha.'
Reitoria, pelo Dr. José Leite Saraiva, representante Da forma corno vemos na imprensa, todos os
da Universidade do Amazonas em Brasnia, e de alu- mencionados pela CPI dos Precatórios são culpados.
nos e professores da Escola de enfermagem. Da mesma forma, vários outros fatos noticiados

Assessorados por eles, o Senador Jefferson pela imprensa revelaram, ao final das investigações,
Peres e eu mantivemos contatos proveitosos, com uma realidade diversa daquela antes noticiada.
os Ministérios da Saúde, da Educação e da Adminis-
tração. No crime do Bar Bodega, em São Paulo, a im-

prensa apontou corno culpados nove rapazes da pe-
Há, enfim, a possibilidade concreta de solver a riferia de São Paulo, todos eles com seus nomes,

pendência. Proposta feita em tom democrático evi- sobrenomes e fotografias divulgados. As investiga-
dentemente aceita contraproposta no mesmo tom. ções acabaram apurando que eram inocentes, muito

As dificuldades burocráticas haverão de ser embora a reparação da imprensa em seu erro inicial
vencidas. A causa é nobilíssima. não tenha recebido o mesmo destaque da denúncia

Que o curto prazo enuncie as boas novas. antes publicada.

Eis aí o desejo do povo amozonense. O famoso caso da Escola Base, apontada pela
Era o que tinha dizer. imprensa como antro de orgias com os alunos, foi
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB-SP. Pro- outro exemplo de irresponsabilidade e sensacionalis-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiétente, Sras. mo: as investigações comprovaram que todas as de-
e Srs. Deputados, as investigações da CPI dos Pre- núncias eram falsas, mas, nesse meio tempo, a Es-
catórios, do Senado Federal, estão desencadeando cola fechou, e seus proprietários vivem hoje dos ren-
um processo que culminará com a adoção de novas dimentos produzidos por uma pequena loja de foto-
práticas de segurança na destinação de verbas pú- cópias no centro de São Paulo. A reparação obtida
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pelos proprietários foi uma condenação ao Estado, ra de São Paulo a época em que ocupei o cargo de
que teve que pagar uma indenização de cem salá- Secretário de Finanças, venho colocar-me inteira-
rios mínimos, ou R$11.200,OO, aos proprietários da mente à disposição dessa Respeitável Comissão de
Escola, falsamente acusados. Inquérito para prestar todos os esclarecimentos que

Será que essa indenização cobre os danos porventura se façam necessários.
morais que sofreram com o assédio inclemente da Aguardo comunicado sobre data, hora e local
imprensa? Será que tal indenização recupera a hon- da conveniência dessa Digna Comissão.
ra denegrida? Ou cobre a perda de patrimônio que Ao ensejo, aproveito a oportunidade para ex-
representou o fechamento da escola? ternar os meus sinceros votos de respeito, conside-

O que vemos é que o sensacionalismo vem se ração e apreço.
justificando pela competitividade entre os veículos Celso Pitta, Prefeito.
da imprensa e entre os próprios profissionais repár- Pois bem, Sr. Presidente, o Prefeito Celso Pit·
teres. ta, Prefeito.

Há países no mundo em que os acusados, em Pois bem, Sr. Presidente, o Prefeito Celso Pit-
fase de investigação, são protegidos pela lei, não se ta, tranqüilo com relação a todos os atos de sua ges-
permite a divulgação de seus nomes e fotografias tão à frente da Secretaria de Finanças, se dispôs a
até o momento em que uma sentença judicial os prestar esclarecimentos perante a CPI. Entre 19 de
condene. É o caso da Inglaterra. fevereiro e a data de hoje, praticamente dois meses

Há países, também, em que a imprensa se tra- decorreram sem uma manifestação da CPI sobre a
veste de Poder Judiciário e lança nas páginas sen- sua vinda, mas a imprensa o cr~ifica impiedosa-
tenças diárias contra pessoas de cuja culpa se des- mente, como se culpado fosse dos mais hediondos
confia. crimes, não poupando sua honra, sua integridade,

Ora, onde está, então, o direito à privacidade sua lisura de comportamento, bem como atingido
individual garantido pelo próprio código de ética da frontalmente sua família, causando um prejuízo mo-
imprensa? Se oitavo inciso declara textualmente: ral que nunca poderá ser reparado.

Respeitar o direito de cada indivíduo à Até mesmo porque o direito de resposta garan-
sua privacidade, salvo quando esse direito tido nos casos de falsas acusações sempre deixa a
constituir obstáculo à informação de interes- imprensa acusadora com a última palavra.

se público. Pena que a imprensa não perceba que está
Uma linha tênue parece separar o que é inte- sendo manipulada como instrumento servil para fina-

resse público daquilo que não é, e a imprensa se ar- Iiçjades que não estão clara e diretamente ligadas às
vora em juiz togado da integridade moral das pes- investigações da CPI, porque, é claro, as acusações
soas. ao Prefeito Celso Pitta têm outro destinatário, não

No caso da CPI dos Precatórios, crucifica-se o ele próprio, e outra fonte emissora, não a CPI dos
Prefeito Celso Pitta por fatos ocorridos quando ocu- Precatórios.
pou a Secretaria de Finanças da Prefeitura de São O SR. JOSÉ EGYDIO (PL - RJ. Pronuncia o
Paulo. Pregam nele pregos e acusações sem que seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
nem mesmo ele tivesse sido ouvido pela CPI, fato putados, desde 1991, meu primeiro ano de mandato
para o qual se dispôs já desde fevereiro último. parlamentar nesta Casa, dei entrada no Projeto nº

Com efeito, em carta datada de 19 de feverei- 380/91, que cria incentivos fiscais para a região cen-
ro, o Prefeito paulistano se dirige ao Senador Ber- tro-norte do Estado do Rio de Janeiro. A região cen-
nardo Cabral, Presidente da CPI dos Precatórios, tro-norte de meu Estado é composta das mesorre-
nos seguintes termos: giões definidas pelo próprio IBGE como norte, nor

deste e parte da serrana, compreendendo 28 Muni-
São Paulo, 19 de fevereiro de 1997 cípios de situação financeira altamente prejudicada,

Excelentíssimo Senhor devido à total falta de assistência por parte dos Go-
Senador Bernardo Cabral vemos Federal e Estadual.
Digníssimo Presidente da Comissão Parlamentar de Após o primeiro encaminhamento, acompanhei
Inquérito dos Títulos Públicos. todos os muitos passos percorridos pelo meu projeto

Tendo tomado conhecimento que algumas au- nas Comissões de Desenvolvimento Urbano e Inte-
toridades gostariam de ouvir-me acerca de assunto rior, de Economia e Finanças e por último de Consti-
relativo à emissão e colocação de títulos da Prefeitu- tuição e Justiça aqui na Câmara dos Deputados,



A identificação do contágio em tempo hábil é
capaz de assegurar cura total sem deixar seqüelas.
EntretantoJ o fato não pode constituir licença para
que se considere o combate à doença tarefa fácil oUJ
no mínimoJ não prioritária. Uma das formas clínicas
do dengue - a síndrome do choque de dengue -J se
não tratadaJ alcança índices de mortalidade da or
dem de 70%.

A região NordesteJ Srs. DeputadosJ aparece
em primeiro lugar no ~nking nacional, com quase
60 mil dOentes. Nesse universoJ PernambucoJ infe
IizmenteJ tem-se destacado como um dos Estados
assolados pela enfermidade.

O dengue é um problema sério de saúde públicaJ
em especial nos países tropicaisJcujas condições am
bientais favorecem a proliferação do mosquito vetor
responsável pela transmissão do vírus. Por issoJ o
controle efetivo da endemia merece posto de destaque
no rol de metas da política de saútle pública. A implan
tação do Plano Nacional de Erradicação de Doenças
surgiu como solução emergencial para extirpar do terri
tório brasileiro flagelos como o dengue.

Por causa dos inúmeros casos registrados no
território pernambucanoJo Estado consta como prio
ridade do projeto do Ministério da SaúdeJ condição
que deve ser aproveitada em benefício dos milhares
de habitantes daquele unidade federativa.

Desse modo, as autoridades públicas pernam
bucanas devem mostrar-se alerta e colaborar com o
Governo Federal para que o dengue deixe de ser um
indicativo negativo e passe a ser um dado estatístico
do passado. EntretantoJ a realidade parece não ser

08936 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

para mostrar e discutir a necessidade da aprovação caplta de 95 dólares, conclui-se ter sido uma quan-
da minha proposta, buscando salvar uma grande tia irrisória, dado que países como Chile e Uruguai
parte do Estado do Rio de Janeiro, que, comprova- não gastaram menos de 300 dólares por habitante.

damente atestado pelo estudos do IBGE, teve um De fato, o País continua merecendo a alcunha
alto decréscimo populacional, que em alguns Municí- de "terra dos contrastes": registra doenças típicas de
pios chegou a 45% nos últimos 35 anos. países subdesenvolvidos, como as infecciosas e pa-

Entretanto, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa-
dos, há mais de um ano meu projeto, que, devido rasitáriasJao lado das crônico-degenerativasJcarac-
aos substitutivos apensadosJpassou a ter o número terísticas de países desenvolvidos.
380-0/91, encontra-se na Secretaria Geral da MesaJ A distribuição desigual da renda impele a um
aguardando ser encaminhado ao Plenário.para vota- sistema deficiente de atendimento à saúdeJà ausên-
ção e aprovação finalJpara que os incentivos deixem cia de saneamento básico e habitaçãoJ ao avilta-
os papéis e sejam encaminhados para os Municípios menta das condições de nutrição das classes menos
mencionadosJ beneficiando todas as esferas da po- favorecidas.
pulaçãoJ desde o assalariado até administração pú-
blica, com a arrecadação de impostos, que fatalmen- AssimJo quadro mostra-se mais do que propí-
te terá um acréscimo fácil de ser percebido. Já solici- cio ao retorno de doenças típicas como controladas
tei pessoalmente a colaboração do Deputado Luís ou erradicadas do território nacional. Uma delas é o
Eduardo MagalhãesJque era Presidente da Câmara dengue, que, em 1995, teve registrados mais de 120
na época, ao Exm12 Governador do Estado do Rio de mil casos.
Janeiro e até ao Exm!2 Presidente da RepúblicaJ Dr.
Fernando Henrique Cardoso. Consegui a promessa
de todos os senhores mencionados. Entretanto, não
sei por queJ até a presente data, não existe nenhu
ma providência a respeito do mesmo. Gostaria de
deixar bastante claro que os incentivos que mencio
no não são objeto de nenhuma mágica, ou resultan
tes de criação de novos impostos diretos ou indiretos
para o povo. Trata-se somente de uma extensão do
FUNRES - Fundo de Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo, instituído pelo Decreto-Lei
n12 880, de 18 de setembro de 1969, sem qualquer
prejuízo para o mesmoJ alterando apenas o nome,
que passaria para Fundo de Recuperação do Su
desteJcompreendendo o Estado do Espírito Santo e
o polígono fomiado pelas sub-regiões centro-norte
do Estado do Rio de Janeiro e leste do Estado de
Minas Gerais, esta última região incluída no substitu
tivo assinado pelos Deputados Genésio Bernardino
e Pedro Tassis. Como principal objetivo o novo Fun
do prestaria assistência financeiraJ sob a forma de
participação acionária e de operações de crédito e
de financiamento a empreendimentos industriais e
agropecuários e turísticos localizados na região geo
gráfICa abrangida. Isto tudo com um único objetivo
de tirar do buraco negro que os Municípios localiza
dos nas regiões citadas se encontramJtentando tor
nar viável a recuperação econômica de toda a socie
dade envolvida neste projeto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidenteJ
Sr-s e Srs. DeputadosJ a saúde pública no Brasil
consumiu, em 1995, 2J6% do Produto Interno Bruto
(PIB)J ou sejaJmais de 14 bilhões de dólares. Pare
ce muito. TodaviaJ considerado o investimento per



Os atos praticados pelos policiais militares pau
listas e cariocas horrorizaram a todos com os que lu
tam por uma sociedade baseada no respeito aos di
reitos humanos.

Não há dúvida que o projeto aprovado pelos
Senadores é positivo e avança no sentido de melho
rar a política de direitos humanos no Brasil.

Por outro lado, não é suficiente a iniciativa. A
legislação sobre violações aos direitos humanos pre-

A grande e infeliz verdade é que diariamente
violações aos direitos humanos são cometidas con
tra brasileiros humildes e trabalhadores. A diferença
é que, pela primeira vez, a violência e a tortura fo
ram registradas, através da televisão, para a perple
xidade de todo o País.

Em conseqüência desse bárbaro atentado con
tra a pessoa humana, o Senado aprovou na última
quinta-feira projeto de lei originário da Câmara dos
Deputados que tipifia os crimes de tortura e estabe
lece punições mais rigorosas para os que praticarem
esse hediondo delito, de triste memória na história
recente do País.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"ls e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna somar com to
dos aqueles que ao longo dos últimos dias vêm ma
nifestando repúdio e indignação com os graves epi
sódios ocorridos no Município de Diadema, Estado
de São Paulo, e na Cidade de Deus, zona leste do
Rio de Janeiro, amplamente noticiados pela mídia
nacional.
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bem essa. Os Municípios ainda não apresentaram cisa ser mais ousada e de efeitôs práticos mais ime-
projetos com as necessidades orçamentárias para diatos.
que as ações sejam levadas ~ efeito, e oS.números As organizações de direitos humanos têm re-
do dengue e~ Pemam..t>uco.vao aU'!1entando. gistrado nas últimas décadas .inúmeras denúncias

Sr. PresIdente, nao existe_vac~na ~tra. ~ den- sobre violações aos direitos humanos com~tidas por
gue. A melhor fonna de prevençao sao os InsetICidas e servidores públicos vinculados às Policias Militares.
a eliminação de focos de água parada, ambiente propí- , . ._
cio à reprodução do mosquito transmissor. Tais pastu- ~~sas denunCIas nunca s" tr~d~zlramem aço-
ras exigem, além de recursos finaflCeiros e humanos, es pratIcas. por ~arte do Poder Publico. A bem da
profunda modificação no comportamento do cidadão, verdade, a ImpUnidade se transformou em regra.
que- pode firmemente contribuir com a investida do Po- Uma questão que colabora em muito para esta
der Público sobre essa e outras doenças. situ~ção é a estrutura das Polícias Militares no Bra-

Nosso desejo é que este discurso seja mais si!. E um modelo que precisa de mudanças. Na ver-
um instrumento que contribua para o Governo per- dade, urgentes mudanças!
nambucano adotar grave postura no combate ao Nessa linha 'de raciocínio, não faz mais sentido
dengue. É nosso desejo também que o restante do que crimes cometidos por policiais militares contra
País seja contaminado pelo maduro posicionamento civis sejam julgados por tribunais militares. É uma
a ser tomado pelo Estado do Pernambuco. regra econômica, que não é compatível com uma

Era o que tinha a dizer. sociedade que se pretende democrática. Urge, por
tanto, que se altere essa situação. Tramita nesta
Casa projeto do Deputado Hélio Bicudo que transfe
re para a Justiça comum todos os crimes cometidos
por policias militares contra civis.

É uma proposta, que, caso aprovada, certa
mente produzirá resultados positivos no sentido de
se reduzir a violência perpetrada por policiais milita
res, e, conseqüentemente, reduzir a própria impuni
dade.

Desta forma, os democratas desta Casa e a
própria sociedade em geral esperam que este proje
to seja aprovado o mais rápido possível.

Srs. Parlamentares, o que aconteceu em Dia
dema foi gravíssimo e também coloca o País em si
tuação embaraçosa do ponto de vista internacional.

Esperamos que o Presidente da República
apresente à Nação um conjunto de propostas visan
do reduzir o grau de violência explícita existente na
sociedade brasileira e apóie todas as iniciativas do
Parlamento brasileiro que apontam na direção do
respeito aos direitos humanos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ROBSON ROMERO (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, apesar da brevidade do tempo em
que temos a honra de estar nesta Casa, já aborda
mos, mais de uma vez, a questão da saúde pública
no Brasil, que configura um dos aspectos mais dra
máticos a que está submetida a população brasilei
ra, especialmente a de baixa renda.

O País inteiro sabe que os que não dispõem de
recursos para pagar médicos e hospitais particulares
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e os que não contam com nenhum -plano de saúde- sendo sistematicamente empregada, principalmente
são jogados na vala comum do SUS e dos hospitais contra moradores de bairros da periferia de grandes
públicos. Trata-se, no caso, da maioria esmagadora capitais.
da população. Revelam as ocorrências de São Paplo ~ quan-

O legado recebido pelo atual Governo, entre- do dez policiais militares pratiCéU'8m atos de selvage-
tanto, poderá ser revertido, finalmente, com iniciati- ria por mais de dez minutos contra moradores e visi-
vas como a que foi anunciada, recentemente, pelo tantes da favela Naval de Diadema - e, agora, do
Ministro da Saúde, Car10s Albuquerque. Rio de Janeiro que o emprego da brutalidade, a

E o Governo pretende aplicar 31,1 bilhões de coerção pela força ostensiva e a tortura de cidadãos
reais na saúde no próximo ano, contra 14,5 bilhões por policiais militares não se constituem, aparente-
de 1996 e 20,3 bilhões neste exercício (dos quais mente, em -casos isolados-, como gostam de afir-
pelo menos 5 bilhões resultam da arrecadação da mar aos telejornais o Ministro da Justiça, Nelson Jo-
CPMF, que será extinguida em fevereiro de 1998). bim, e os governadores do PSDB onde tais fatos in

sistem em acontecer.
Com o objetivo de empreender esse vultoso in-

vestimento na saúde pública, em 1998, decidiu-se Policiais militares nas periferias de São Paulo
aumentar a participação federal no financiamento do ou em morros no Rio de Janeiro vêm se tornando si-
setor para 20,3 bilhões. Estados e Municípios entra- nônimo de medo permanente para os moradores
riam com 10,8 bilhões de reais, a partir da aplicação, dessas regiões.
no mínimo, de 10% a 12,5% de suas receitas. Imagens exibidas pela TV Bandeirantes mos-

Evidentemente, essa importante iniciativa não traram o treinamento recebido por 60 recrutas da
é um passe de mágica que resolverá a situação ca6- Aeronáutica em uma unidade da Base Aérea de
tica da saúde pública no País. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O treinamento

militar faz a apologia e incita à prática da tortura pe-
Mas trata-se de uma medida da maior relevân- los militares.

cia para o começo da solução do problema, que,
como disse o próprio Presidente da República, é o O filme passado pela emissora mostra os 60
de maior relevância no País. recrutas marchando e cantando o seguinte refrão:

~ortura é uma coisa muito fácil de fazerlPega o ini-
Essa ampliação da verba para a saúde pública, migo e maltrata até morrer-. Isto é deplorável em to-

em 1998, implicará elevação de 89 para 191 reais dos os sentidos. É profundamente lamentável que
per caplta, o que não é nada desprezível. unidades das Forças Armadas brasileiras permitam

Por isso, desta tribuna, desejamos congratular- e, até estimulem, hinos de louvor à tortura.
nos com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e A esses fatos, somam-se dezenas de denún-
o Ministro Carlos Albuquerque pela iniciativa de me- cias que nos chegam, quase que diariamente, de to-
Ihorar o precariíssimo atendimento médico-hospitalar dos os rincões do País, dando conta de que esse
à população brasileira. comportamento atrabiliário se tomou uma constante

O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocoIPCdoB - e uma marca da atividade policial entre nós.
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Recentemente, tive ocasião de acompanhar,
te, Sr-s e Srs. Deputados, repetiu-se na Cidade de de perto, a apuração de uma denúncia de violação
Deus, no Rio de Janeiro, a violência, a brutalidade de direitos humanos dentro da corporação, com a
praticada por policiais militares filmada por cinegra- detenção de uma PM negra, e de seus filhos me-
fista amador no início de março em São Paulo, nores, pelo simples fato de ter apresentado um
quando ocorreu a morte do conferencista Mário José atestado médico não homologado pela perícia da-
Josino. quela instituição, na Companhia militar sediada em

Desta vez, cinco policiais militares foram f1agra- Formosa, Goiás. Naquela mesma instituição, outro
dos por um outro cinegrafista amador espancando e PM, que denunciara a corrupção interna na co-
torturando, na madrugada do dia 23 de março , 11 brança de multas de trânsito, foi igualmente deti-
moradores da Cidade de Deus. As imagens foram do, e correm notícias de que poderia ter aconteci-
veiculadas ontem no Jornal Nacional, da Rede GIo- do o estupro de uma agente feminina por um ofi-
bo de Televisão. cial, dentro do quartel.

Tais fatos registrados por filmes demonstram No entorno do DF, a PM de Goiás também pro-
que a violência, a truculência da polícia militar vem duz sua cota de violências, como a prisão arbitrária



Com a palavra o Sr. José Carlos Vieira, que
disporá de 25 minutos para o seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Congresso Nacional tem um compro
misso inarredável com a Nação, no sentido da imple
mentação das reformas estruturais indispensáveis e
de colocá-Ia, no liminar desse novo século, entre as
mais desenvolvidas do globo, desfrutando de relativa
estabilidade econômica e, ao mesmo tempo, resga
tando a enorme dívida social contraída com cada
vez maiores parcelas do povo brasileiro.

Duas dessas reformas estão na Ordem do Dia
de nossos trabalhos e sem elas aqueles objetivos
não serão plenamente alcançados. Refiro-me às re
formas administrativa e previdenciária, que têm sus
citado amplas e apaixonadas discussões, mas que
por certo serão implementadas no mais breve espa
ço de tempo, segundo os interesses maiores do
País.

A reforma administrativa deve extinguir privilé
gios, e é inegável que eles existem e é necessária a
reforma, para que se possa investir mais na qualida
de e eficiência do nosso funcionalismo e melhor re
muneração, como também é imprescindível a mu
dança do modelo da previdência atual, baseado na
repartição dos recursos, em que uma geração paga
o benefício para outra.

Quero, porém, nesta oportunidade, Sr. Presi
dente, no primeiro ponto deste meu pronunciamento,
comentar e reforçar os resultados do Segundo Con·
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de um comerciante, ontem, no Novo Gama, o qual ::.dm subterfúgios e com a seriedade que merece,
foi conduzido para a delegacia de Valparaízo, em sob pena de atos de violência sistemática como es-
outro Município, sem que lhe permitissem sequer fe- ses praticados e filmados se repetirem indefinida-
char o supermercado em que trabalhava, que foi dei- mente.
xado sem qualquer proteção. Entendemos que a Comissão dos Direitos Hu-

Os jomais constatam, hoje, um fato que já é manos desta Casa deve investigar a fundo todos es-
de conhecimento antigo entre a população: a nossa ses episódios bárbaros, tomando depoimentos de
polícia é excessivamente violenta, e o gume de sua Governadores, dos secretários de Segurança Públi-
violência está voltado, principalmente, para os po_ ca e dos comandantes daqueles policiais militares
bres, os negros, os excluídos. Constata-se que a po_ que foram os autores de mortes e espancamentos
lícia matou mais do que a ditadura militar de 1964, e de cidadãos.
que mata, a cada ano, mais de dez vezes o número Era isto o que queria dizer.
de pessoas do que a polícia nova-iorquina, por O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A Presi-
exemplo. dência lembra aos Srs. Deputados que amanhã, dia

Não queremos, aqui, generalizar e atingir todos 9 de abril do corrente, às 11h, será realizada, no ple-
os integrantes da Polícia Militar, entre os quais certa- nário do Senado Federal, sessão solene conjunta do
mente há muitos e muitos homens de bem, preocu- Congresso Nacional, em homenagem póstuma ao
pados com a cidadania e a proteção da sociedade, e ex-Ministro Mário Henrique Simonsen.
constrangidos com a face desumana que tem sido O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se ao
revelada por sua corporação. No entanto, infelizmen- V _ GRANDE EXPEDIENTE
te, criou-se nestas corporações uma cultura que res-
tringe a sua possibilidade de ação, e facilita o desca
minho e o acobertamento de atos criminosos sob o
manto da instituição.

É preciso dar um basta, um paradeiro à impuni
dade, à banalização da violência fardada e institucio
nal na maioria dos Estados brasileiros. A parte mais
sã da própria Polícia Militar é a primeira a exigir a
desmilitarização dessa instituição, a sua democrati
zação, o fim dos regimentos intemos draconianos,
que transformam a idéia da obediência hierárquica
em obediência cega e na exigência de um comporta
mento servil diante dos oficiais. A polícia deve, antes
de mais nada, estar subordinada à lei, e não ao po
der arbitrário de comando. A polícia deve, antes de
mais nada, estar a serviço da sociedade.

Foi preciso que a Nação, perplexa, assistisse
às atrocidades cometidas por dez policiais militares
contra cidadãos brasileiros na favela Naval de Dia
dema, em São Paulo, para que o Congresso Nacio
nal finalmente votasse o projeto de lei tratando a tor
tura como um crime hediondo. Repete-se o fato,
agora, no Rio de Janeiro.

A criminalização severa da tortura foi o primeiro
passo na direção de coibir excessos como os que
vem sendo denunciados. Agora, é necessária uma
reavaliação da parte do Govemo, do Partamento e
da sociedade com relação ao papel e à estrutura da
polrcia ostensiva e de treinamento militar existente
neste País.

É preciso encarar esse problema de frente,
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gresso Brasileiro de Municípios, realizado em Brasí- ção da reforma agrária, participando da escolha dos'
lia, de 111 a 4 deste mês de abril, considerado um beneficiários das terras e sendo consultado sobre as
marco na história do municipalismo brasileiro, não só desapropriações.
pela maciça presença de federações e associações Faço aqui um elogio à atuação da ABM, Asso-
municipais, como também pela do Presidente Fer- ciação Brasileira de Municípios, não só pela realiza-
nando Henrique Cardoso, primeiro Presidente da ção desse evento, mas por haver conseguido sensi-
República a prestigiar um evento dessa natureza. bilizar o Governo e o Ministro da Previdência para a

É inegável a importância dos Municípios sob imperiosa necessidade da edição da Medida Provi-
muitos aspectos no que diz respeito à vida do cida- sória nll 1.571, que dispõe sobre amortização e par-
dão e da Nação e a nossa atuação como Parlamen- celamento de dívidas oriundas de contribuições so-
tares Federais. Por esse motivo, quero salientar as ciais e outras importâncias devidas ao INSS pelos
propostas aprovadas naquele Congresso, além das Estados, Distrito Federal fi Municípios, e pelas enti-
referentes às reformas administrativa e previdenciá- dades e hospitais integrantes do Sistema Único de
ria, consideradas prioritárias, que constam'do docu- Saúde, ou com esses contratados ou conveniados.

mento final, quais sejam: Essa medida provisória é muito importante, es-
- concentração dos recursos da saúde nas pecialmente em face do difícil momento por que pas-

ações básicas, que devem ser transferidas para os sam os Municípios e os hospitais, objetos da referida
Municípios, e obrigatoriedade de os planos e segu- medida provisória. Ela decorre do reconhecimento
ros de saúde transferirem recursos para o SUS, do endividamento desses entes com a Previdência
quando este atender seus usuários; Social e da precariedade de suas situações financei-

_ descentralizaçflo dos recursos do Fundo Na- ras, evidentes pelos seguintes números e aspectos
cional de Assistência Social; referidos na Exposição de Motivos que acompanha a

referida MP.
- prioridade dos governos municipais às ques-

tões que envolvam a criança e o adolescente; Do total dos Municípios, 4.439 devem à Previ-
dência a elevada quantia de R$4,7 bilhões, sendo

- correção das distorções constatadas no últi- que cerca 50% deles encontram-se em situação irre-
mo censo populacional feito. pelo IBGE; guiar. Deste montante, R$3,5 bilhões acham-se par-

- implementação de uma agenda comum so- celados de diversas formas, havendo inúmeros ca-
bre a questão ambiental e aprovação, pelo Congres- sos de um só Município contar com vários parcela-
so Nacional, da Emenda Constitucional que visa eli- mentos. A diferença de 1,2 bilhões representa dívi-
minar obstáculos à execução, pelos Municípios, de das exigíveis não negociáveis.
atividade de extração de substância minerais, para O bloqueio de cotas do Fundo de Participação
uso em obras públicas municipais; dos Municípios, por inadimplência com o INSS, atin-

- a educação infantil deve ter fonte de financia- giu, nos últimos meses, 1.350 Municípios.
mento própria e deve-sé lutar pela aprovação do A partir de 1993 até a presente data foram efe-
PLC 63196, que dispõe sobre a transferência de re- tuadas, pela fiscalização da autarquia previdenciária,
cursos federais destinados aos programas de ali- 3.184 novas notificações de lançamento de dívida no
mentação escolar, do livro didático e do leite; valor de R$820 milhões. Apenas cerca de 30% dos

- manutenção dos programas de apoio da Pe- Municípios autuados requereram alguma forma de
trobras aos Municípios, notadamente dos royalties, parcelamento entre as várias espécies permitidas.
pela extração de petróleo e de gás natural; Com relação.à situação das entidades ou hos-

_ formulação, pelo Governo Federal, de pro- pitais contratados conveniados com o SUS, é certo
gramas flexíveis na área habitacional, de acordo que um grande número desses entes encontram-se
com as peculiaridades regionais e com ênfase na em situação irregular com a Previdência Social, o
melhoria da qualidade das unidades produzidas; que os coloca em dificuldades ainda maiores, pois,

como se sabe, para se credenciarem em qualquer
- a reforma tributária deve objetivar a amplia- instância do SUS, ou para com este renovarem con-

ção da base tributária e o Fundo de Participação dos tratos ou convênios, é imprescindível que estejam
Municípios deve ser formado por uma porcentagem em dia com as contribuições previdenciárias, com-
da arrecadação de todos os impostos federais; provando essa condição por via da Certidão Negati-

- maior participação dos Municípios na realiza- va de Débito - CND.



Não é que não tenham emprego. São
-inempregáveis- por outras razões. De um
lado, pela falta de qualificação e de outro,
pelo desinteresse do setor produtivo mais
avançado em empregá-los. São dispensá
veis.-

Em outro trecho diz o Presidente:
-Não adianta ficar de braços cruzados lamen

tando um processo real. O que se tem que fazer é fi
car com os braços apontando para o caminho do fu
turo e não simplesmente chorando passado que não
voltará, ou indiferente a um presente que pode ser
fatal, se nós não tomarmos as medidas necessá
rias.-

Quero chamar atenção, Sr. Presidente, para o
fato de o desemprego ser um problema mundial.
Não há dúvida, o processo de globalização é um fato
inexorável: haverá crescente desemprego, mas não
podemos ficar de braços cruzados ou nos furtar de
implementar medidas para minorar esse problema,
para tratar desses que o Sr. Presidente chamou, de
uma forma inédita, de -inempregáveis-. Temos de
nos preocupar, sim, com os -inempregáveis-, porque
é possível adotar soluções que os levem de volta ao
emprego.

O Sr. Serafim Venzon - Concedo-me um
aparte, nobre Deputado?
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semelhante; não igualdificuldades, um benefício
àquele, mas semelhante.

Sr. Presidente, os alarmantes índices de de
sempregos no País, que aumentam a cada dia que
passa, têm sido uma das maiores preocupações da
minha atuação parlamentar. E não é sem motivo,
pois no período de 1989 a 1993 foram eliminados
nada mais nada menos do que 900 mil postos de
trabalho na indústria de transformação, e a cada cin
co anos essa redução tem ficado em tomo de 20%.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, tenho envida
do todos os esforços no sentido de buscar e propor
soluções para este angustiante problema, sobretudo
através de discursos, do envio de documentos às
autoridades competentes, do trabalho constante nas
Comissões técnicas e da apresentação de proposi
ção no Congresso.

Vi publicado no jornais de hoje o discurso do
Presidente da República, Fema!,do Henrique Cardo
so, proferido no seminário sobre as relações de tr8.
balho e emprego, realizado ontem em São Paulo.

Dizia S. Ex!! o seguinte:

-Existem os que são crescentement13
-inempregáveis-.
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o parcelamento convencional, em até sessenta
meses, disciplinado pela Lei nº 8.212, de 1991, afi
gura-se como um instrumento incapaz de dar solu
ção ao problema das dívidas previdenciárias dessas
entidades e hospitais. Como se tem notado, uma vez
feito tal parcelamento, o agente de saúde acaba por
ter que optar entre o pagamento das parcelas acor
dadas e o das contribuições mensais regulares, sob
pena de desaparelhamento ou paralisação das ativi
dades, terminando por inviabilizar-se.

Por reconhecer a procedência de tais alegaçõ
es do Govemo e por entender que muitos emprega
dores da iniciativa privada estão na mesma situação
das Prefeituras e dos hospitais, por uma questão de
isonomia e para evitar o agravamento do desempre
go no País, que inevitavelmente ocorrerá na- hipóte:
se de as empresas devedoras não terem como sal
dar seus débitos com o INSS e com fornecedores e
credores em geral, apresentei um projeto de lei alte
rando a legislação em vigor sobre a matéria e tam
bém apresentei emendas à Medida Provisória nº
1.571, estas últimas objetivando, em síntese, o se
guinte:

Conceder aos empregadores em geral idêntico
parcelamento ou reparcelamento, mediante cessão
de créditos que eventualmente tenham junto à
União, Estados e Municípios;

Ampliar os espectros das garantias indispensá
veis à obtenção de Certidões Negativas de Débito 
CND, permitindo que as empresas que parcelarem
seus débitos regularmente os garantam também·
com artigos preferenciais, permitindo maior agilidade
e possibilidade de recuperação econômica e finan
ceira;

Incluir a exigência prévia de comprovação do
dolo, corrigindo a grave injustiça de se considerar
aprioristicamente como criminosos - agentes de cri
me doloso - todos os empregadores que apenas
atrasam suas contribuições, como vem ocorrendo
hoje, quando são lançados na vala comum do crime
pessoas corretas que geram emprego e renda, mas
passam por alguma dificuldade de pagamento.

Esses são alguns aspectos referentes à ques
tão dos parcelamentos, e, como disse, acho de vital
importância que a Medida Provisória nº 1.571 seja
aperfeiçoada pelas contribuições de outros Parla
mentares e aprovada, porque é de imperiosa neces
sidade para os Municípios e também para hospitais
da rede do SUS o parcelamento e o reparcelamento
das dívidas para com o INSS. O que faço é conce
der para os empregadores em geral, que estão em



O SR. JOSé CARLOS VIEIRA - Ilustre Depu
tado José Carlos Lacerda, agradeço a V. Ex! o apar
te.

Tenho-me preocupado realmente com esse as
sunto. sei que v. ex- também tem abraçado essa
causa. O Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso, em seu discurso de ontem, abordou o
tema, conclamando-nos a ajudá-lo a buscar soluçõ
es porque o problema é dificílimo. O desemprego,
como disse há pouco, é um problema mundial.
Quanto aos ·inempregáveis·, como S. Ex! mencio
nou, devo dizer que temos, sim, algumas alternati
vas, e farei uma sugestão. Uma das medidas que
entendo concorreria para reversão desse dramático
quadro seria a adoção de uma política voltada para
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O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Ouço V. Ex- administração pública, mas àqueles qu~ querem e
com prazer. precisam colocar seu orçamento em dia de forma

mais facilitada. Pretendo fazer com que se transfor-
O Sr. Serafim Venzon - Deputado José Car- me a medida provisória, para que se volte a ter um

los Vieira, quero cumprimentá-lopelas ~menda~~~e parcelamento nos termos da famosa Lei Inocêncio,
V. Ex! se propõe a apresentar a ~e~lda Provlsona de 1995, afim de que se abra uma nova luz àqueles
nll 1.571. Creio que a cultura brasileira advém. ~a- que queiram, daqui para frente, colocar suas finan-
quele hábito da inflação alta, quando tanto admlnts- ças e seus compromissos com a Previdência em dia.
tradores públicos quanto empresários, d~ preferên- Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Car-
cia médios e pequenos, tinham a tendêncIa de levar los Lacerda.
·no rolo· - usando uma expressão popular -, ou O Sr. José Carlos Lacerda - É muito comum
seja, deixar para resolver depois. Hoje tooas as Pre- na tribuna desta Casa e nas demais casas legislati-
feituras e indústria~ privadas estão quere~ ~olocar vas a luta pelo empregado pelo trabalhador, mas é
suas contas em dIa, até porque com o dinheiro que mais comum o esquecimento dessa máquina propul-
têm agora, eles conseguem fazer conta. Há alguns sora do progresso do Pafs, os pequenos empresá-
anos não havia quem conseguisse fazer conta, nem rios _ não menos trabalhadores do que o trabalhador
a dona de casa, que apenas tinha de, no dia do pa- _ que nos fins de semana se preocupa com o paga-
gamento, sair correndo para fazer as compras do mento semanal _ e muitas vezes não têm onde bus-
mês, porque se deixasse para fazê-Ias no dia se- car recursos _ dos seus dez, doze, quinze, vinte
guinte, sabia q~~ co~praria 2% o~ 3% a,menos. En- operários; aqueles que se preocupam com as dívi-
tão, essa modificaçao na economia esta promoven- das dos bancos e onde encontrar receitas para man-
do uma mudança no modo de administrar, seja a in- terem suas empresas em dia. Infelizmente, o Pafs
dústria privada ou a administração pública. Por isS?, passa por uma fase muito diffcil. Já estamos vendo
é muito importante que a emenda de V. ExB ~~Ja que a inflação não é a que se divulga. O engano es-
aprovada e estendida principalmente para o admlnlS- tatfstico vai ser confirmado muito breve, pois a infla-
trador privado. No último. fim de se~a~a, viajando ção está à frente das estatísticas. Eu, como Parla-
pelo norte de Santa Catanna encontreI diversos em- mentar do PSDB _ sou membro do partido por ideo-
presários ped.indo ~ue e~ intervie~e junto ao ~i~is- logia e por reconhecer no Governo Femand~ Henri-
téria da PreVidência a fIm de facilitar as condlÇoes que Cardoso a autenticidade na defesa dos Interes-
para que eles pudessem, afinal, pôr em ordem seus ses da população menos favorecida - já me preocu-
atrasos com a Previdênc~. Portanto, quero congra- po com o que está acontecendo ao Pafs. Parabenizo
tular-me com V. ex- e dIzer que, senão a g,,?nde V. ex- que vem trazer subsídios para uma causa em
maioria dos Deputados, seguramente os catannen- prol da população brasileira. Refiro-me àquela mino-
ses estarão com V. Ex! para somarmos forças e ria de pequenos empresários que empurram a eco-
conseguirmos isSo, qu.e seguramen~e se~ .um_bom nomia do Brasil gerando empregos. Mais uma vez,
valor que entrará a maIs para a PreVidência Já tão fa- parabéns, nobre Deputado José Carfos Vieira, por
lida. Muito obrigado. sua vontade de ajudar esta Nação. Muito obrigado.

O SR. JOS~ CARLOS VIEIRA - Sou eu que
agradeço, Deputado Serafim Venzon, sua contribui
ção. sem dúvida, precisamos voltar a esse assunto.

Em 1995, aprovamos uma lei que permitia o
parcelamento da dívida em até 96 meses, diminuin
do a multa. Acontece que essa lei ainda continha
uma série de exigências, sendo válida por apenas
180 dias, o que não permitiu que os empregadores
em geral se beneficiassem com aquele parcelamen
to e, em conseqüência, que a Previdência pudesse
aumentar seu caixa tão combalido.

Agora essa medida provisória volta à tona, mas
possibilitando apenas parcelamentos aos Municfpios
e aos hospitais. V. ExB abordou a questão funda
mentai: nós precisamos estender beneffcio não só à



Volto a pedir que não podemos continuar co-

...um homem se humilha, se castra em
seus sonhos, seu sonho é sua vida, e a vida
é o trabalho, e sem seu trabalho um homem
não tem honra, e sem sua honra, se morre,
se mata.
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a geração de empregos, ainda que com o sacrifício brando mais da produção e menos da renda, e os
da arrecadação, pois em um segundo momento, o impostos não podem ter a forma perversa da co-
montante arrecadado seria ainda maior. brança e cascata, pois caso contrário estaremos

No contexto da referida política seria conve- cada vez mais reduzindo as oportunidades de em-
niente substituir a taxação sobre a folha de paga- prego de parcelas maiores de nossa população, des-
mento pelos impostos sobre o lucro e o faturamento, truindo vidas e sonhos de pessoas de todas as fai-
pois como tenho empregado em outras oportunida- xas etárias e de todos os níveis sociais.
des, de nada adiantará a manutenção dos atuais Era o que tinha a dizer.
mecanismos de arrecadação se continuarem deses-
timulando a criação de novas empresas e a expan- O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presiden-
são das existentes, se tivermos de distribuir alimen- te, peço a palavra pela ordem.
tos e remédios às populações carentes e ampliar os O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
valores e as faixas de atendimento do seguro-de- Ex!' a palavra.
semprego, acentuando sobremaneira a função pa-
ternalista do Estado, nos isolando cada vez mais- em O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP..
um mundo de economia em processo de crescente Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
globalização. te, SrDs e Srs. Deputados, no dia de ontem, 7 de

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o que abril, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Infe-
se paga hoje sobre a folha de pagamento é um valor Iizmente, no Brasil não há o que comemorar, visto a
exorbitante. Os empregadores têm e buscam formas situação calamitosa em que se encontra a saúde no
alternativas de substituir o empregado pela máquina, nosso País.
porque já não agüentam mais a carga tributária so- Epidemias que há anos eram consideradas sob
bre as folhas de pagamento. Os mais penalizados
são os que têm maior número de empregados. O controle assolam novamente o País. A febre amare-
que precisamos é exatamente beneficiar os que em- la, a dengue, a malária, a tuberculose, a leishmanio-
pregam mais, e não os que estão substituindo os se, entre outras, são graves moléstias que estão
empregados por máquinas. Mas o que fazemos, atingindo nossa população, não se restringindo às
com as altas taxas e as leis sociais sobre a folha de áreas rurais: mas já alcançando grandes metrópoles.
pagamento, é exatamente sobretaxar os que empre- Os hospitais públicos estão sucateados, salá-
gamo Proponho uma mudança que não é difícil de
ser realizada: substituir o que se paga sobre a folha rios pagos aos profissionais de saúde, especialmen-
de pagamentos pelos impostos sobre faturamento e te aos médicos, são aviltantes. Essa situação leva a
lucro. Assim, nós iríamos equiparar melhor as em- fatos como aqueles que semanalmente são noticia-
presas na competitividade e proporcionar àqueles dos: filas intermináveis nos hospitais públicos, péssi-
que têm vontade de empregar mais adotarem técni- ma qualidade dos serviços prestados a população,
cas que envolvam empregados, racionalização, me- falta de vagas em CTI e até mesmo mortes por falta
Ihoria das condições de trabalho, aumentando a pro- de atendimento.
dutividade com gente, e não substituindo nossa gen- Por outro lado, o Governo, mesmo com a cria-
te por máquinas.

ção da CPMF, investirá neste ano menos recursos
Neste ponto gostaria de enfatizar que jamais per capita na saúde do que no ano de 1995. Com

aceitarei pacificamente a tese cada vez mais aceita efeito, no exercício de 1995 foi efetivamente investi-
de que o desemprego é a marca registrada do pro- do o valor atualizado de 17 bilhões de reais. Neste
cesso de globalização e de que a realidade do novo exercício descontada,.. da dotação total prevista de
mundo indica que ele será constituído por uma maio- 20,2 bilhões de reais, da inflação a parcela destina-
ria de pobres e desempregados, sobretudo porque da ao pagamento de dívidas no valor de 1,1 bilhão
tenho na mente a convicção da importância do tra- de reais, concluiremos que o Governo investirá em
balho, muito bem destacada nos versos de um poeta 1997 menos recursos na área saúde do que há dois
que lembra: anos.

Além de deixar claro que a saúde não é priori- .
dade deste Governo, a gravidade maior dessa opção
do Presidente Fernando Henrique Cardoso é que,
entre 1995 e 1997, a população brasileira aumentou,
o desemprego aumentou, o número de leitos nos
hospitais públicos diminuiu e a ocorrência de doen
ças aumentou drasticamente no País.



Conselho Federal de Medicina e
Conselhos Regionais de Medicina

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Prosse
guindo com o Grande Expediente, concedo a pala
vra ao Deputado Walter Pinheiro.

S. ex- disporia de vinte e cinco minutos para
seu pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO (BlocoIPT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos assistindo nesta Casa a
um debate profundo de tema extremamente polêmi
co, atualíssimo, recheado de dinâmica muito peculiar
e marcado pelas transformações, pela capacidade
de movimentação no setor econômico, pela capaci
dade de alterações no chamado campo da democra
cia pela capacidade do estabelecimento de mudan-
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O Governo definiu 1997 como o ano da saúde. Governo Federal com a Saúde, explicitamente tradu-
Esperamos que essa opção não fique apenas na re- zido no projeto de reformas que se pretende implan-
tórica, conferimos até aqui recursos alocados no Or- tar no país, com o conseqüente desmonte da estru-
çamento para o setor. Ainda está em tempo de o tura do Estado e do Setor Saúde. . ~

Governo fazer remanejamento no orçamento da Conscientes da relevância ~social dd' Sistema
União para atender condignamente à saúde dos bra- Único de saúde (SUS) no atendimento médico e
sileiros. Sabemos que se houver a opção política, os hospitalar do povo brasileiro, declaram seu compro-
recursos aparecem. Exemplo recente foi o caso do missa com a manutenção do SUS, como previsto na
Banco Bamerindus. Numa canetada, o Presidente Constituição Federal, com ênfase nos seguintes
da República conseguiu recursos da ordem de 5,7 pontos:
bilhões de reais para concretizar a venda daquele 1. Definição imediata de uma fonte permanente
banco. de financiamento do sistema, com a participação da

A saúde do Brasil, no entanto, tem cura. A revi- União e das entidades federadas;
talização do SUS, para garantia da universalidade, 2. Aumento dos recursos orçamentários desti-
da integralidade, da eqüidade e da descentralização nados à saúde, nas três esferas de governo;
na assistência é uma das medidas fundamentais 3. Implantação imediata de programas de in-
para a segurança e tranqüilidade da população vestimentos na rede pública e em hospitais universi-
quanto aos serviços de Saúde. O estabelecimento tários;
de fontes permanentes do financiamento do SUS e o 4. Revisão imediata dos valores pagos por atos
aumento dos recursos orçamentários destinados à médicos desempenhados no SUS;
saúde são outros pontos fundamentais para assegu- 5. Preservação dos princípios da universalida-
rar serviços de saúde e qualidade. de, integralidade, eqüidade e descentralização na

Merece registro que o Conselho Federal e os assistência à Saúde;
Conselhos Regionais de Medicina, reunidos em Sal- 6. Prioridade na aplicação dos recursos oriun-
vador, no último dia 21 de março, por ocasião do I dos da CPMF para as atividades preventivas;
Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, com- 7. Aprovação, pelo Congresso Nacional, da
prometeram-se com a manutenção do SUS, apon- Proposta de Emenda Constitucional nll 169, que de-
tando medidas para seu fortalecimento que vão ao dica 30% dos recursos da Seguridade Social e 10%
encontro das medidas por nós mencionadas. Pela do Orçamento Fiscal de cada esfera de governo,
importância das recomendações do Conselho Fede- para a saúde.
ral de Medicina, solicito a transcrição nos Anais des- Por fim, conclamam os médicos, os demais tra-
ta Casa da "Nota à Imprensa" divulgada aquele Con- balhadores da área da Saúde e a sociedade para
selho, em conjunto com os Conselhos Regionais de participar, ativamente, do Encontro Nacional de Mo-
Medicina. Esperamos, portanto, Sr. Presidente, que bilização pela aprovação da PEC nll 169, em 16 de
a comemoração do Dia Internacional da Saúde não abril de 1997.
se resuma aos discursos governamentais, mas que
o Ministério da Saúde e a Presidência da República
assumam essa área efetivamente como prioridade
da Nação brasileira.

NOTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Nota à Imprensa

DIA MUNDIAL DA SAÚDE

OS Conselhos Federal e Regionais de Medici
na, reunidos em Saivador, por ocasião do I encontro
Nacional dos Conselhos de Medicina do ano de
1997, realizado em 21 de março último, vem de pú
blico afirmar a importância do Dia Mundial da saúde
- 7 de abril - e, considerando o descompromisso do
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ças significativas do modo de vida de todos os povos das, o que poderia, inclusive, auxiliar na elaboração
na atualidade. de um relatório mais amplo -, uma série de cami-

Refiro-me, Sr. Presidente, ao debate que tem nhos para elaboração de novas leis que regulamen-
sido apresentado neste exato momento como o cen- tem o setor.
tro inclusive da famosa captação de recursos que o Analisamos um assunto extremamente delica-
Govemo considera como sendo a grande maravilha do, complicado, na atual sociedade. Como afirmei,
ou a redenção para os problemas dos cofres públi- este é um tema que demarcará o futuro, que fortale-
coso Refiro-me, Sr. Presidente, ao debate sobre a cerá o debate sobre a questão do controle áa intor-
questão das telecomunicações. Quero começar fa- mação e que, portanto, alterará paradigmas no que
lando da inoportunidade, do açodamento, da forma diz respeito ao poder, à cidadania e, inclusive, a pa-
inclusive desapropriada com que esta Casa, através râmetros democráticos.
da Comissão Especial, conduz o debate sobre os ru- O relatório lido na Comissão, se transformado
mos das telecomunicações no País. em lei, permitirá que grandes grupos e conglomera-

Esta casa aprovou, em agosto de 1995, a dos, que já controlam jomais, televisões, rádios e
emenda constitucional que trata da questão da aber- empresas de publicidade, explorem também os ser-
tura do setor de telecomunicações. A emenda é mui- viços de telecomunicações. Trata-se aqui, mais do
to clara. Ela diz claramente quais são os passos que que da exploração, da possibilidade de deter o meio
devem ser seguidos, o que deve ser elaborado pos- físico e, portanto, deter o controle pleno de todas as
teriormente, e na elaboração de uma lei ordinária, o situações.
que esta lei deve tratar, organizar é, acima de tudo, Ora, imaginemos que, com a nova legislação,
os seus aspectos institucionais. alguém possa ser operador ou explorador de trans-

Portanto, esta Casa traçou o caminho como missão de dados, de telefonia celular, possa ofere-
deveria ocorrer o debate. Inclusive a emenda consti- cer page e, também, possa ser dono do jornal e do
tucional fala em lei ordinária. Por que não uma lei noticiário da TV. Dá-se-Ihe um poder imenso, a que
complementar? Exatamente para se desviar do rigor não se impõe nenhuma barreira.
da lei complementar. Mas por que lei ordinária e não Sr. Presidente, essa anomalia tem de trazer o
permitir, por exemplo, que, à base da emissão de debate a esta Casa, do ponto de vista do papel do
medidas provisórias, portarias ou atos administrati- Congresso Nacional.
.vos, o Governo possa legislar? É exatamente para Antes de conceder o aparte ao Deputado
evitar as facilidades desse instrumento. José Genoíno, vou fazer a ligação dessa possibi-

Esta Casa aprovou um caminho muito nítido, lidade com o perigoso art. 18 da Lei em debate,
que dizia que uma lei ordinária aqui aprovada deve- que estabelece que ao Presidente da República
ria instituir, organizar, determinar claramente como e compete traçar o plano de metas, dar outorgas,
de que forma os serviços seriam explorados; como e decidir, por exemplo, quem vai explorar no Norte
de que forma seriam distribuídos os serviços e as ou Sul - aliás, no Norte ninguém quer explorar
áreas do País. celular. A lei permite ao Presidente até determi-

E ai começa a primeira contradição, Sr. Presi- nar o limite do capital estrangeiro para explora-
dente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos assistindo ção dessa atividade, uma tarefa inerente a este
agora a algo que já se confronta com o que esta Congresso.
Casa já aprovou. Há uma lei vigente e uma lei em Essa concentração de poderes, Sr. Presidente,
debate. O que esta Casa aprovou era que uma lei faz o verdadeiro deslocamento do antigo balcão de
regulamentaria o setor. Se a Casa aprovar a lei ge- negócios das concessões de rádio e TV para o gran-
ral, passaremos inclusive a ter duas leis, quando a de balcão de negócios da concessão da exploração
emenda constitucional diz claramente que uma lei da telefonia celular, da transmissão de dados, do
regularia o setor. controle do satélite. Portanto, não são negócios

Além dessa divergência quanto à quantidade comparáveis à exploração de rádios no interior do
de leis, o relatório lido na Comissão Especial de Te- País; são negócios que o próprio Ministro Sérgio
lecomunicações na última quinta-feira apresenta, Motta admite que podem render aos cofres públicos,
nos seus diversos artigos - por sinal, pouco modifi- só com sua fase inicial de -Banda S-, algo em tomo
cados pelo Relator, que acatou poucas sugestões, de seis bilhões de dólares.
que não se debruçou sobre as emendas apresenta- Ouço, com prazer, o Deputado José Genoíno.
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o Sr. José Genoíno - Sr. Deputado Walter
Pinheiro, em primeiro lugar, parabenizo V. ex- pela
sua atuação como recém-chegado a esta Casa. V.
EX- \c;m tido na área de telecomunicações uma atua
ção competente e combativa, o que honra a nossa
bancada, do Partido dos Trabalhadores. V. EX- traz
para o debate nesta tarde, no plenário desta Casa,
tema da maior importância: a natureza da reforma
patrimonial do Estado. Está-se saindo de um Estado
que os reformadores qualificam de autárquico para
uma reforma patrimonialista que, através de um
rearranjo, produz risco de uma monopolização da
prestação de serviços. Todos sabemos que a telefo
nia é um serviço essencial à cidadania porque ,diz
respeito à informação e à comunicação. ~ um cami
nho equivocado sair-se de um monopólio estatal,
como disse o Governo, correndo-se o risco de cair
no monopólio privado, sem se explicitarem, como V.
ex- está advogando, os mecanismos de controle pú
blico para preservar a universalização dos serviços e
garantir o exercício desse controle. Se aprovásse
mos uma lei geral e única para tratar deste assunto,
não só resgataríamos o papel do Congresso Nacio
nal de exercer os mecanismos de controle e fiscali
zação, como estabeleceríamos a relação de concor
rência entre o setor público e o privado. Na verdade,
não se está concedendo o direito à concorrência
com o setor público, que precisa ·ser reformulado e.
dispor de um novo contrato de gestão que dê maior
autonomia às estatais, para que possam competir no
processo de parceria com o setor privado. Dessa
maneira, seria garantida uma concorrência que, para
a prestação do serviço aos cidadãos, tem a ver com
a qualidade, com o controle e com a universalizaçãó
dos serviços. Nesse sentido, Deputado Walter Pi
nheiro, quero elogiar sua atuação numa área tão es
tratégica, para pensar o Estado, um Estado que ga- .
ranta, nessas áreas críticas e sensíveis do processo
de acumulação dos interesses privados, a esfera pú
blica não-estatal, a fim de garantir a cidadania e a
sua universalização. Este tema é fundamental. Não
estamos defendendo - e V. EX- tem sido muito claro.
no que se refere a esse aspecto - o velho modelo de
Estado. Ao contrário, queremos defender um modelo
novo de Estado, que garanta a cidadania como prin
cípio norteador, não apenas para consumir, mas
para exercer os mecanismos de fis<:alização e con
trole. Parabenizo V. ex- pelo discurso que faz neste
momento.

O SR. WALTER PINHEIRO - Agradeço a in
tervenção a V. EX-, nobre Deputado José Genoíno.

Por todos esses aspectos, esta Casa tem de

promover um debate sobre a lei e aprovar a que tiver
esta amplitude. Refiro-me a uma lei geral, e não a
uma lei mínima, provisória ou temporária; a uma lei
que possa traçar os caminhos, definir claramente
como serão organizadas e divididas as tarefas, o
que deverá ser universalizado, quais as carências,
estabelecer a competitividade no marco da legalida
de, da justeza, não permitindo a falsa competitivida
de, em que os grandes conglomerados ocuparão os
espaços, como tem acontecido, e não permitirão a
competitividade. E isso trará prejuízo à população.

Portanto, discutir agora umà lei nesta Casa se
ria, na realidade, discutir 'a construção de um código
de telecomunicações em substituição àquele que,
até por estar caduco, até pela evolução tecnológica,
necessitaria de uma completa reforma. O referido
código seria discutido a partir dos novos paradig
mas, das mudanças tecnológicas, da necessidade
de um novo mercado, a partir das demandas reais
deste País.

Estranha-nos muito a declaração de alguns,
que dizem que o Brasil está procurando um modelo
diferenciado, que não é o que está implantado na
América Latina, na Argentina, no Chile ou no Peru,
nem é o modelo estatal europeu e tampouco o mo
delo americano. Mas, se o analisarmos detalhada
mente, veremos que o modelo que se apresenta no
Brasil colhe informações nos modelos existentes,
priricipalmente em locais onde a competitividade tem
sido conduzida única e exclusivamente para atender
aos interesses dos grandes conglomerados, que
agora se deslocam para os grandes negócios das ci
dades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Houve mudança significativa nessa área em
todo o mundo. Aqui, quando queriam quebrar o m0
nopólio das telecomunicações, diziam que o mundo
estava privilegiando o desmembramento; que, com a
regulamentação na economia, as empresas estavam
promovendo verdadeiro fatiamento. No entanto no
caminho inverso,. em outra direção, assistimos hoje à
fusã,o de grandes grupos, que buscam exatamente
consolidar-se para atingir mercados.

Sr. Presidente, outra falácia precisa ser derru
bad.a. Dizem que, com a privatização, aumenta-se a
qualidade do serviço e a possibilidade de acesso da
população a ele. Os Srs. Deputados, assim como to
dos os demais cidadãos deste País, tomaram um
susto com o reajuste de 270% da assinatura básica,
anunciado pelo Ministério das Comunicações, quan
do o Govemo controla a inflação a menos de 1%.
Que disparate é esse? Como a população de baixa
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renda terá acesso a esse novo serviço, se deixará lógica da pura e simples exploração; atuam confor-
de pagar 3 reais e 73 centavos de assinatura básica me seus interesses.
e passará a pagar dez reais por mês? Esta verdade Podemos ver claramente quais os grupos que
precisa ser dita. Esta é a grande exigência dos que aqui estão, de onde vêm, com quem estão no País e
querem pegar o filé mignon. o que querem explorar. Não se trata de investimen-

Elevar os níveis tarifários agora significa trans- tos para alterar a realidade brasileira. Todos eles sa-
ferir a responsabilidade do aumento para o sistema bem que há uma demanda reprimida nas cidades do
estatal, para a Telebrás. Depois de privatizado o sis- Rio de Janeiro e de São Paulo. São negócios que
tema, as empresas vão alegar que a tarifa já estava chegam à casa dos quatro bilhões. É isso que inte-
alta; ou, com um grande engodo, podem também re- ressa a eles, e não a telefonia celular no Pará.
duzir as tarifas em até 40%. É óbvio: o Governo qua- O ministro diz que o Govemo criará incentivos
se triplica o valor da assinatura básica; depois, quem para que o Norte do País receba investimentos. Tal-
assumir abaixa o preço. E ainda estará em patama- vez diga que, como estabelece a lei Geral das Te-
res satisfatórios. Por exemplo, o Sistema Telebrás, lecomunicações, onde a iniciativa privada não quiser
em relação a 1996 obteve lucro líquido da ordem de investir, o Estado vai bancar o serviço, retirando re-
três bilhões e duzentos mil reais. Como se vê, não cursos do Tesouro - o que não fez até hoje - para
havia necessidade de alteração alguma. Aliás, a po- garantir os serviços de telecomunicações.
lítica caminha completamente às avessas, por inte-
resse deste Governo. Ouço, com prazer, a Deputada Elcione Barbalho.

O Govemo brasileiro, ao longo dos anos, sem- A Sra. Elclone Barbalho ... Deputado Walter
pre impôs ao Sistema Telebrás reajuste tarifário Pinheiro, V. Exa citou, no que conceme à Amazônia,
abaixo da inflação, a ponto de, em 1992, as tarifas exatamente o que denunciei há meses em pronun-
representarem 15% do valor das de 1972. Foi usada ciamento, ou seja, empresa alguma se interessaria'
a política tarifária como instrumento de combate à in- em investir na região, da qual conhecemos a realida-
fiação, e o sistema sobreviveu a isso. Mesmo sem de e as dificuldades. V. ex-, no momento, está ape-
recursos fiscais para investimento, mesmo com es- nas reafirmando um aspecto do que já' denunciei.
sas debilidades e com esse crime patrocinado contra louvo sua atitude e o parabenizo por sua aborda-
o Sistema, foi possível construir-se uma planta bási- gemo Muito obrigada.
ca de atendimento para mais de 18 mil localidades O SR. WALTER PINHEIRO - Eu é que agra-
no Brasil. deço a V. Ex', Deputada Elcione Sarbalho.

Como já disse, procura-se desgastar a qualidade Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou
do serviço prestado pelo Estado. A fim de facilitar a concluir fazendo um apelo a esta Casa, ressaltando
venda, dizer que é preciso privatizar a Telebrás para o brio dos Deputados, um apelo aos que gostam do
que a população, inclusive os mais carentes, tenha debate. Faço apelo ao Deputado Geddel Vieira
maior acesso aos serviços de telecomunicações. lima, que conhece muito bem o interior da Bahia; ao

Na licitação referente à -Banda B-, tão decan- Deputado Inocêncio Oliveira, que sabe quais são as
tada como porta de entrada de recursos, não houve dificuldades do sertão de Pernambuco; mesmo aos
uma oferta sequer para o Estado do Pará, por exem- Deputados do Sul do País, sabedores da tarefa im-
pio. Os grandes grupos estão interessados exata- portante que têm nesta Casa. Aprovar a lei Geral
mente pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, das Telecomunicações como está significa condenar
além do Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais. As o homem do campo e do interior deste País; significa
regiões Norte e Centro-Oeste não chamam a aten- condenar este País ao atraso; significa sucatear a
ção das grandes companhias, as quais querem o filé nossa indústria; significa nos colocar de joelhos
mignon das telecomunicações. Não lhes interessa diante de toda a oferta tecnológica intemacional; sig-
entrar no País para investir em serviços universais, nifica.não querer autonomia; significa não preparar a
para garantir a telefonia rural, para inclusive assegu- Nação para o futuro.
rar o uso das telecomunicações como mecanismo Por isso, é fundamental que esta Casa realize
capaz de auxiliar no combate ao analfabetismo e uma discussão a respeito de um verdadeiro código
como ferramenta indispensável para a ampliação de telecomunicações, que estabeleça as áreas, deli-
dos serviços de saúde. Elas agem de acordo com a mite claramente o que é serviço universal, aponte

responsabilidades e concretamente indique quem in
vestirá em telefonia celular. Quem optar por São
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Paulo, por exemplo, terá também a obrigação de ga· baiano Gilberto Gil: -Só quem não quiser amar seus
rantir o serviço no Amazonas. É preciso haver a con· filhos há cIe querer desmontar os trilhos da estrada.-
trapartida. Devemos discutir o assunto nesta Casa. A Câmara tem agora em mãos a possibilidade
Do contrário, elaboraremos diversas leis insatisfat6- de ainda recuperar esse caminho e traçá-lo à luz do
rias. amor à Nação e aos nossos filhos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Milton Durante o discurso do Sr. Walter Pi-
Temer. nheiro assumem sucessivamente a Presi-

O Sr. Milton Temer - Deputado Walter Pinhei- dênc~ os Srs Luciano Castro 42 Suplente
ro, esta Casa teve uma grande vitória com a sua vin- de Secretário 'e Michel Temer. Presidente.
da, principalmente quando se trata de alguém que " .
se interessa pelo setor de telecomunicações. V.Ex', O SR. PEDRO VALADARES - Sr. PreSidente,
neste momento, aborda uma questão a ser discutida peço a palavra pela ordem. .
na Comissão Especial, justamente para mostrar que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
o objetivo da maioria do Governo é contrário a isso ExD a palavra.
que V.Ex' defende. Há pouco, o Relator exemplifica- O SR. PED~~ VALADARES (PSB - S~. Pela
va corno correto que as áreas lucrativas ficassem ordem. S?m reVlsao d~ orado;.) - Sr. PreSidente,
com o setor privado, e para os setores em que não quero r~glstrar a ausênCia do Llder do PSB: Deputa-
houvesse o interesse privado e o Governo entendes- do SérgiO Guerra, qU?~ encontra em Recife velan·
se que tivesse de haver comunicação, então, que se do. o corpo de ~u Innao, Fernando, qu~ faleceu,
dotasse uma parte do Orçamento - aliás, neste mo- hOJe pela manha e também de me a~lar, neste
mento foi dito isso - para universalizar a comunica- momento, à dor de S. Ex' . .
ção naquilo que o privado não se interessasse. Ex- O SR•.PRESIDENTE (MIChel,Te~r) - Regls·
plicitarnos a idéia de que a parte lucrativa do sistema tro a.comuplCação de V. Ex' e solldanzo-~ com a
será entregue ao privado, e toda a responsabilidade família pe~ dor que seguramente está sentindo nes-
da parte onerosa continuará nas costas do público. te mome ! o. . .
Ou seja, nada do que foi dito com respeito à transfe- .0 ~. P~ESIDENTE (Michel Temer) A Presl-
rência de recursos para as áreas sociais será feito. dêncla comunICa aos Srs. Parla.mentan:s. ~ue está
Com isso, o filé ficará na mão do privado, e, como V. aguarda"?<> o quorum necessáno para inICIar a Or-
Ex' muito bem disse a necessidade da universaliza- clem do Dia.
ção ficará na mão ck> conjunto da Nação. Parabéns O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
por sua intervenção. a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Depu- ExA a~~~RESIDENTE (MIChel Temer) - Tem V.

tado W~lter Pirheiro, peço.a benevolênci.a de V. Ex' O SR. PAULO ROCHA (BlocoIPT - PA. Pela
no sentido de tentar conclUir seu pronunciamento. ordem. Pronurlcia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

O SR. WALTER PINHEIRO - O Deputado MiI- dente, s..-s e Srs.Dep~dos, trago hoje a esta tribu-
ton Temer fecha muito bem meu pronunciamento na mais um caso de ameaça de morte contra uma li-
desta tarde, Sr. Presidente. derança dos trabalhadores sem terra. Trata-se do

Deputado Milton temer, há pouco falava da na- trabalhador Antônio Francisco de Oliveira, 38 anos,
cessidade de esta Casa refletir muito sobre essa morador do Assentamento Cúpiuba, no quilômetro
questão. Há oportunidade agora de construirmos um 72 da BR-316, Município de Castanhal, no Pará.
código de telecomunicações. Portanto, é necessário Cerca de 500 famílias estão ocupando, há dois
fazer o debate, na íntegra, sobre todos esses aspec- anos, a área, que mede 1.200 hectares. A terra esta-
tos, a universalização, as barreiras, a fim de evitar va abandonada, mas já· surgiram quatro pessoas
que os grandes conglomerados do setor de comuni- que se dizem proprietários.
cação operem e comandem tudo neste País, para Antonio Oliveira foi ameaçado de morte depois
restringir o abuso, para pennitir o verdadeiro acesso de ter dado uma entrevista ao jornal A Gazeta, de
e a quebra da elitização das telecomunicações. Para 16 de março. Oito dias depois, dois homens arma-
que isso aconteça, é necessário que se aprove algo dos abordaram o líder rural e ordenaram que ele
mais concreto, mais consubstanciado com a nossa abandonasse o assentamento. Eles estavam num
realidade. Gol Vermelho, sem placa. Dia 27 de março, os mes-

Quero concluir com uma frase do compositor mos homens foram até a casa de -Bigode-, como é
conhecido o líder rural. Eram 23 horas. Chamaram



Destaco mais uma vez que o problema da ocu
pação de terras está relacionado diretamente com o
aumento da miséria nas grandes cidades' e do de
semprego crescente. Muita gente que antes foi ex
pulsa de suas terras e correu para as cidades' em
busca de emprego. mais cedo Se desencantou. Para
não se marginalizar. muitos fazem o caminho de vol
ta para a área rural e tentam reconstruir suas vidas.

Portanto. a única solução para esse crescente
problema é a reforma agrária. Tratar as questões so
ciais como assunto de polícia é estupidez. O ~over

no Fernando Henrique Cardoso não tem vontade p0
lítica para fazer a reforma agrária. Mas tem recurso's
para socorrer os bancos falidos. Só com o rombo do
Bamerindus o Tesouro Nacional teve. que bancar
mais d~ R$5 bilhões. .."

Os sem-terra de Castanhal organizaram e cri~

ram a Associação dos Micro-produtores Rurais da
Colônia de Cupiuba. que está produzindo ver'9uras.
legumes. frutas. etc. E. em junho a previsão é a pro
dução de 40 mil sacos de farinha. Mas o assenta
mento carece de assistência médica. escolas e sa:
neamento básico. Como se vê. o povo trabalhador
precisa de tão pouco para produzir. Só quem não faz
a suaparte é o Governo FHC.

Era o que tinha a dizer.
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mas ele não abriu a porta. No dia seguinte voltaram O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden~
novamente. agora os dois estavam montados numa te. peço a palavra para uma reclamação.
motocicleta. numa clara atitude de intimidação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

No dia 12 de abril. Antonio Oliveira foi aconse- Ex.1! a palavra.
Ihado a registrar queixa na polícia. O delegado. O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
Francisco Roberto Pinheiro. registrou a ocorrência revisão do orador.) - Sr. Presidente. não usarei o
mas alertou o líder dos sem-terra Mpara tomar cuida- tempo de que dispõe o meu partido. Farei esta inter-
doM. Na entrevista ao jornal A Gazeta, Antonio disse venção sob a rubrica de uma reclamação. Se V. Ex.!!
que as negociações para regularizar as terras estão julgar que não é procedente nem como reclamação.
lentas. O presidente do Instituto de Terras do Pará. então, conceda-me a palavra pela ordem.
Ronaldo Barata. se comprometeu a mandar dois téc- Foi encaminhado à Mesa da Presidência. na
nicos para fazer o levantamento da área ocupada.

semana passada. pedido de informação de Comis-
O que Bigode acha que pode ter provocado as são Externa para ir a Diadema apurar fatos qlle en-

ameaças que vem sofrendo foi ter relatado ao jornal volveram a Polícia Militar de São Paulo. Esse pedido
que. no início do mês de fevereiro. um pessoal ar- foi feito pelo Presidente da Comissão de Direitos Hu-
mado entrou na área. identificando-se como poli- manos. No entanto. tal pedido não chegou a ser sub-
ciáis. Aqueles homens humilharam os trabalhadores metido ao Plenário.
e um deles. que se dizia funcionário de um dos do-
nos do terreno. afirmou textualmente: ·remédio para Mas isso não impediu que houvesse uma Sub-
ocupantes de terra é balaM. comissão da Comissão de Direitos Humanos e que

eu, como Deputado do Rio de Janeiro. com meus re-
O temor dos posseiros do Cupiuba éque se re- cursos. fosse a São Paulo.

pita em Castanhal a mesma tragédia de Eldorado
dos Carajás. quando foram assassinados 19 traba- Hoje aconteceu mais um episódio. V. Ex.1! foi
Ihadores sem terra. no dia 17 de abril do ano passa- procurado pelo Deputado Lindberg Farias. que solici-
d tou a 'criação de uma Comissão Externa para ir aoo.

Rio de Janeiro. Essa Comissão também não foi
aprovada por V. Ex.·. naquele momento.

Respeito seu passado. Sei que V. Ex.' traba
lhou com a Polícia Militar e que a conhece. desen
volveu vínculos profissionais. afetivos e uma visão
crítica, como todo mundo. Mas V. Ex.1! deve conside
rar que estamos vivendo um momento excepcional.
É a primeira vez na História do Brasil que a violência
policial é mostrada através de vídeos.

O Governador de São Paulo foi atropelado por
esses acontecimentos e não foi capaz de dar uma
resposta à sociedade. A Câmara dos Deputados e
V. Ex.' especialmente estão sob o foco. V. Ex.' terá
de responder a ~~ses fatos ou de certa maneira fica
rá preso a seu passado. ,não por conivência. mas
pelo passado de um trabalho conjunto com a Polícia
Militar.

A Câmara dos Deputados tem de dar uma res
posta à violência policial. tem de ser rápida. decisiva
e singular nesse episódio. V. Ex.·, na semana pas
sada e nesta semana. praticamente distanciou-se
dessa possibilidade.

Como uma pessoa que o respeita e não quer
encontrá-lo numa posição oposta a minha nessa
grande luta política que vai começar no Brasil, peço
a V. Ex.1! que assuma uma posição decisiva da Câ-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1 a palavra.

O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nos últimos dias, particular
mente no final de semana, pudemos expressar à
opinião pública, em inúmeras ocasiões - inclusive o
Deputado Marcelo Déda e eu concedemos entrevis
ta coletiva à imprensa em nome do bloco de oposi
ção -, a disposição que a Oposição tem para discutir
amplamente a reforma administrativa, que está sob
o crivo desta Casa.

Naquela oportunidade e em outras que se nos
ofereceram, procuramos esclarecer cabalmente que
essa disposição para negociação não considera
como eixo central a questão do teto, ainda que a

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, tendo em conta que a Ordem do Dia de hoje in
clui matéria única referente à reforma administrativa,
e levando em consideração o empenho desta Casa
em encontrar formas adequadas para enfrentar esta
votação, o PMDB, para propiciar o tempo necessário
para·as negociações que se finalizem em direção à
votação desse tema tão importante para a nacionali
dade, declara-se a partir deste momento em obstru
ção.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex.· que considere
esta afirmativa para os efeitos legais.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Ex.·

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro comunica a V. Ex.l , como a
todo o plenário, que o Relator da matéria da reforma
administrativa, neste momento, encontra-se reunido
com a bancada do PPB. Trata-se de posições poUti
cas do PPB, em relação à paridade, à irredutibilida
de de salário e à lei complementar, caso venha a ser
votada a quebra da estabilidade.

Então, o PPB tem três posições políticas. Por
tanto, esperamos merecer o apoio de toda a base
dos partidos que compõem a base governista, por
que são matérias de interesse de toda a sociedade
brasileira. Enquanto não houver uma solução para
esses três pontos mencionados pelo PPB, vamos fi
car em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
declara-se em obstrução.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.1

tem a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Ex.1

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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mara dos Deputados no combate aos crimes pratica- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos ~

dos pela Polícia Militar no Brasil. Espero que enten- inclusive, muitas vezes em companhia de V. Ex.1 -
da essa reclamação como fraternal por sua posição. debruçado-nos, nas últimas semanas, na busca do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho aprimoramento do substitutivo do ~bre Deputado
a reclamação de V. Ex.· e quero dizer que no dia de Moreira Franco, em relaçãGíà reforma administrativa.
amanhã, se não houver objeção, colocarei o pleito Ainda existem questões que estão sendo discutidas
da Comissão Externa à apreciação do Plenário. com o próprio Relator e, particularmente, com mem

bros da minha bancada objetivando o de sempre ao
longo dessas últimas semanas, que é trazer avanços
ao texto, encontrar propostas viáveis, consensuais
entre a maioria dos partidos presentes. Por estes
motivos, a bancada do PSDB declara-se em obstru
ção para que, dessa forma, possamos avançar ain
da nesses entendimentos. Solicito, portanto, aos
companheiros que mantenham-se em <?bstrução, a
partir deste momento.

O SR. PAULO HESLANDER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1 a palavra.

O SR. PAULO HESLANDER (PTB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pe
los motivos anteriormente expostos, a reforma admi
nistrativa vai operacionalizar as administrações pú
blicas, dará condições de govemabilidade aos Go
vernos Federal, Estadual e Municipal. Portanto, sua
importância e amplitude é de uma visibilidade meri
diana para a Nação. Faça isso! São os esclareci
mentos que têm de ser dados aos membros da ban
cada do PTB. Pedimos aos Srs. Deputados que fi
quem em obstrução a fim de que haja tempo neces
sário para que a matéria seja votada de forma clara
e com o conhecimento de todos. O PTB, então, de
clara-se em obstrução à sessão de hoje.

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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Oposição queira estabelecer limites muito claros, do extema para averiguar os fatos gravíssimos que as-
ponto de vista da remuneração dos servidores públi- sombraram e indignaram esta Nação. Trata-se da
cos brasileiros. Entretanto, dissemos, e aqui reitero, violência de Diadema e, agora, as denúncias de vio-
que para nós qualquer negociação só poderá pro- lência do Rio de Janeiro. Que possamos constituir
gredir se conversarmos sobre uma agenda que in- uma Comissão Extema, nesta oportunidade em que
clua claramente os pontos-chaves da reforma admi- o País está sobressaltado com a violência por parte
nistrativa, a juízo da Oposição, quais sejam: a ques- dos policiais militares.
tão da estabilidade, do regime jurídico único, da irre- Lembro-me de que V. Ex.· transferiu essa res-
dutibilidade, da manutenção da moralidade, da irn- ponsabilidade para o Plenário. Assim sendo, desejo
pessoalidade, enfim, a manutenção daquilo que con- dialogar com os Srs. Líderes, no sentido de que esta
sideramos estratégico para o serviço público brasileiro. Casa não se omita numa questão hoje estampada

Entretanto, Sr. Presidente, em muitas ocasiõ- nas manchetes dos jornais, na ordem do dia, a qual
es, vimos insinuadas observações deste ou daquele não podemos, de forma alguma, sermos cobrados,

no futuro, de omissão.interlocutor apresentando a Oposição como sendo a
guardiã de uma posição insustentável. Isto é, caso a Dessa forma, a bancada de Oposição reforça
Oposição não caminhasse juntamente com o Gover- com seu apoio a posição do Deputado Fernando Ga-
no nessa questão do teto, seria responsabizada pe_ beira e reMndica a V. Ex.· e aos Srs. Líderes que
rante a sociedade brasileira pela manutenção de pri- aprovemos urna comissão extema para investigar es-
vilégios. ses fatos gravíssimos que cercam a polícia brasileira.

Quero, em nome da bancada da Oposição, re- O SR. INOcfàNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
pelir esta posição e o faço com toda a veemência: te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide-
qualquer insinuação de que à Oposição caberá o rança, pelo PFL.
ônus da manutenção de privilégios - se privilégios O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
houver, se privilégios restarem nessa reforma admi- Ex.• a palavra.
nistrativa, que considero subversiva, porque subver- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
te toda a estrutura do serviço público brasileiro para Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
fragilizar a administração pública brasileira -, esse te, creio que desde quarta-feira - quando resolve-
ônus cabe integralmente ao Govemo e não à Oposi- mos adiar a votação da reforma administrativa, que
ção. A mesma, desde o princípio, observou que o consideramos a mais importante reforma do Estado
problema do teto não era a questão-chave no debate a ser feita, juntamente com a reforma do sistema
da reforma administrativa. Queríamos discutir outros previdenciário e a reforma tributária e fiscal - nós,
pontos, para os quais consideramos essenciais: não que constituímos a base de sustentação do Govemo

nesta Casa, não temos feito outra coisa a não ser
queremos misturar a essência da aparência, embo- tentar elaborar um texto que atenda aos verdadeiros
ra, para nós, da Oposição, o estabelecimento de um interesses do País nos três níveis: União, Estados e
teto é sim uma questão importante e prioritária. No Municípios.
entanto, não é a questão que apresentamos desde Sr. Presidente, o que desejamos com a refor-
logo como o objetivo central de urna negociação am- ma administrativa é fazer com que a máquina públi-
pia, que incluísse pontos de uma agenda que, a nos- ca funcione a serviço do cidadão e da sociedade, e
so juízo, seria possível. não de grupos ou corporações; uma máquina admi

nistrativa que sirva a todas as administrações, e não
Portanto, Sr. Presidente, é preciso deixar claro a determinados govemos, remanejando-se apenas

este posicionamento para pôr cobro a insinuações os cargos de confiança, os mais altos da administra-
que querem imputar o ônus da manutenção de privi- ção, quando mudar o Govemo. Pretendemos fazer
légios de urna pequena casta, que terá seus salários uma reforma administrativa que elabore um plano de
duplicados à Oposição. carreira que restitua ao funcionário público a auto

estima, o orgulho de ser funcionário público, cidadão
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, as- útil a si, à sua família e à sociedade; pretendemos

sim como a paciência, a V. Ex.A e aos Srs. Líderes. fazer com que o funcionário público seja privilegiado,
Quero também apoiar, em nome da Oposição, pelo concurso público, pela assiduidade, pela com-

o pleito feito aqui pelo nobre Deputado Femando petência e pelo treinamento dando-lhe condições de
Gabeira no sentido de que V. Ex.A, com a clarividên- ascender aos mais altos cargos da administração
cia, a responsabilidade e o passado que tem, ajude pública do País. Pretendemos fazer uma reforma ad-
esta Casa a aprovar a constituição de uma comissão ministrativa para dar à União, aos Estados e Municí-



Até agora não recebemos proposta concreta s0

bre o que deseja o Oposição, a não ser agora. Louvo o
Líder do PT, que disse agora o que deseja: justamente
os pontos com os quais não concordamos.

Então, as nossas divergências com a Oposição
são muito profundas para nos permitir chegar ao en
tendimento em determinadas matérias. Em relação
ao teto salarial, temos uma posição firme e havere-

Falou-se aqui em Lei da Isonomia. Todos sa
bem que essa lei fracassou, pois foi um desastre
para a administração pública do nosso País. Falou
se aqui em Regime Jurídico Único, outra lei que pra
ticamente desestabilizou a máquina administrativa
brasileira.

Permitir estabilidade de funcionários não-está
veis que entraram sem concurso público? Sr. Presi
dente, a estabilidade. que queremos quebrar, man
tém-se sempre no art. 169 da Constituição, mas se
gue determinados degraus e nunca haverá de atingir
aquele que entrou por concurso público, cumpriu es
tágio probatório e se encontra prestando serviços ao
País, quer seja no âmbito da União, dos Estados ou
Municípios.
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pios condições de cumprirem o art. 169 da Constitui- mos de, no momento próprio, decidir e afirmar éssa
ção, que determina que só se pode gastar com o posição.
funcionalismo 60% dos recursos arrecadados; pre- Por isso, Sr. Presidente, sem querer levar a dis-
tendemos fazer uma reforma administrativa que per- cussão para o campo da radicalização, da falta de idéias
mite ao Estado economizar 6 bilhões por ano, para e de debates, gostaria de dizer que os partidos da base
que União, Estados e Municípios readquiram sua ca- de sustentação do Governo chegaram a um grande ao-
pacidade de investir em infra-estrutura, condição
fundamental à geração de empregos e arrecadação tendirnento, que vai pennitir ao País ter a verdadeira re-
de impostos, e para que o País tenha cada vez mais fonna administrativa com que sonha, para poder propor-
capacidade de gerir aquilo que lhe é mais próprio e cionar os serviços básicos necessários à sociedade, 18-
conveniente: educação, saúde e segurança pública. zendo com que ela tenha na administração pública uma

Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal está entidade a serviço do verdadeiro cidadão e da verdadei-
hoje em obstrução. Gostaria de dizer isto a V. Ex.', ra democracia.
para que fique registrado nos Anais da Casa. Aos Com estas palavras, convoco os companheiros
nossos Parlamentares pediria que não assinalassem do Partido da Frente Liberal para amanhã, às
seus nomes no painel eletrônico, porque estamos 15h30min, compareceram ao plenário, para que pos-
concluindo entendimentos para que amanhã possa- samos iniciar cedo o processo de votação e, de uma
mos votar a verdadeira reforma administrativa que vez por todas, decidir essa matéria, que é da mais alta
todos almejamos. importância e fundamental para os interesses do País.

Ouvi o pronunciamento do nobre Líder do PT e Não adianta somente fazer a chamada reforma
devo dizer que nunca nos negamos a entendimen- da ordem econômica - já o fizemos e estamos fa-
tos. V. Ex.', Sr. Presidente, é testemunha disso. zendo as leis regulamentadoras. Já votamos nesta
Quando foi Relator, num momento difícil da história Casa a lei regulamentadora da quebra do monopólio
desta Casa, da reforma da previdência social, V. do petróleo, que se encontra no Senado Federal. Na
Ex.' viu que negociamos a matéria por mais de três Comissão Especial, já estamos em fase de conclu-
meses, mas quando ela chegou ao Plenário pratica- são da votação da lei que trata da regulamentação
mente tudo aquilo que foi negociado não foi mantido, dos serviços de telecomunicações e da criação do
e tivermos que decidir no voto. órgão regulador, preparando assim o caminho das

privatizações desse importante setor, que será fun
damentai para o novo milênio. Ou o Brasil se prepa
ra para esses grandes desafios, ou teremos proble
mas seriíssimos em relação aos demais países do
mundo.

Então, não adianta votar a ordem econômica
se, concomitantemente, não votarmos a chamada
reforma do Estado. A reforma do Estado inicia-se
pela reforma administrativa, continua com a reforma
tributária e fiscal e com a reforma da Previdência So
cial, para que, ao lado da reforma polftica, possamos
concluir o arcabouço necessário para adaptar o Bra
sil à nova realidade existente em todo o mundo. En
ganarn-se aqueles que acreditam que em 1989 a
globalização da economia foi uma mudança política.
O que houve foi uma mudança eminentemente eco
nômica, da qual nenhum país pode ficar de fora, sob
pena de ficar à margem da história.

Por isso, Sr. Presidente, com estas conside
rações, iniciamos agora o debate. Espero que na
sessão de amanhã o debate seja mais calmo e
tranqüilo no campo das idéias e possamos mostrar
por que desejamos fazer a reforma administrativa
e, ao mesmo tempo, saber dos partidários da Opo
sição os pontos que eles criticam nesta reforma,



REAJUSTE NÃO DEPENDE DE REFORMA

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O Ministro da Previdência Social, Reinhold
Stephanes, quer transformar os aposentados e pen
sionistas em bucha de canhão da reforma da Previ
dência Social. Disse o Ministro que o nosso reajuste
depende que a reforma seja aprovada pelo Congres
so Nacional. Repudiamos veementemente este tipo
de postura, que tem' como único objetivo jogar os

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Arnal
do Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srlls e Srs. Deputados, pediria a transcrição nos
Anais da Casa de um artigo do Jornal da COBAP 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio
nistas -, sob o título -Reajuste não depende de re
forma-.

É verdade. E aguardaremos para iniciar o de
bate sobre a revisão dos benefícios dos aposenta
dos e pensionistas, até porque pela própria medida
provisória já foi postergado em um mês o reajuste,
passando de maio para junho, e até agora não se
discutiu essa situação.

Na verdade, procura-se atrelar o reajuste dos
aposentados à questão da reforma da Previdência,
parada no Senado não por culpa desta Casa, por
que a aprovamos em julho do 'ano passado. Entre
tanto, até agora ela está dormitando no Senado,
sem qualquer tramitação. Não pode a aprovação da
reforma no Senado prejudicar o reajuste de aposen
tados e pensionistas, muitos dos quais não têm con
dições de manter seu orçamento para a compra de
remédios e alimentos.
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mas sempre respeitando a posição de cada um, por- aposentados e pensionistas contra os trabalhadores
que democracia é sobretudo respeito ao contraditó- em atividade, ou seja, contra nossos filhos e netos.

rio. A Previdência Social pode sim cumprir com
Sr. Presidente, nos dissensos não existe outra suas obrigações com os aposentados e pensionis-

maneira de decidir as questões, a não ser através do tas, desde que se ponha fim nos desvios de verbas
voto. Esperamos que amanhã, através do voto, mas da seguridade social para outros finG, que se inter-
em um clima de harmonia, possamos decidir a refor- rompa as anistias aos caloteiros, e que as finanças
ma administrativa, questão fundamental para a vida públicas sejam recupe~das com a redução da taxa
do País. O Partido da Frente Liberal está em obstru- de juros e com uma política cambial mais realista.

ção nesta tarde, para que amanhã existam as condi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
ções necessárias para que todo o Plenário saiba do a palavra ao Deputado José Genoíno para uma
conscientemente o que está votando, no interesse questão de ordem.
maior do País.

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a questão de ordem que formulo a V. Ex.!! é
com base no § 6º do art. 82 do nosso Regimento In
terno, que diz exatamente o seguinte:

Art. 82. § 6º: A ausência às votações
equipara-se, para todos os efeitos, à ausên
cia às sessões, ressalvada a que se. verificar
a título de obstrução parlamentar legítima,
assim considerada a que for aprovada pelas
bancadas ou suas lideranças e comunicada
à Mesa.

A obstrução é de votação. A figura da obstru
ção é para o que está sendo votado, e é um direito
parlamentar. Está havendo uma sessão com a pre
sença de 161 Parlamentares. A Ordem do Dia não
pode ser anunciada com quorum inferior a 257 Srs.
Deputados. Portanto, a sessão cai, o que não signifi
ca obstrução à matéria da reforma administrativa,
para deixar bem claro. O correto seria existir número
para iniciar a Ordem do Dia. Com o anúncio da ma
téria declara-se obstrução da matéria, porque há
pendência regimental se a matéria está em processo
de votação ou não. Entendo que está em processo
de votação. O encerramento da sessão, na última
quarta-feira à noite, deu-se, no meu modo de enten
der, de maneira anti-regimental.

A matéria está em votação. É necessário que
haja Ordem do Dia para que as bancadas anunciem
a obstrução.

Vejamos a seguinte situação: se os Deputados
saírem do plenário - o painel não pode ficar ligado
eternamente -, a sessão cai porque não haverá Or
dem do Dia. Se não há quorum, a sessão cai, e não
há Ordem do Dia; portanto, não haverá quorum para
a sessão. São duas figuras: não há sessão ou não
há votação. Se cai a sessão, cai tudo, e o painel não
pode ser reaberto. Não podemos aceitar que o pai
nel fique ligado.
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Esta é uma situação em que a maioria gover- posso desligá-lo porque a sessão está em andamen-
nista faz obstrução - este é o Parlamento em que to, Deputado.
o Governo obstrui. O Governo está obstruindo no O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
momento errado; ele tem de obstruir quando for peço a palavra pela ordem.
anunciada a votação, portanto, na Ordem do Dia; O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
e não agora, Sr. Presidente, porque a sessão tem Ex.1 a palavra.

de cair. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pela
E é uma pena que numa terça-feira, às 17 horas, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

a sessão da Câmara dos Deputados caia com apenas SrIs e Srs. Deputados, em seu pronunciamento de
162 Deputados registrando a presença no painel. hoje o ilustre Deputado Jair Bolsonaro teceu criticas

Esta é a questão de ordem que forinulo a V. Ex.1 desairosas, deselegantes, ao Presidente da Repúbli-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é ca e à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Em

a questão de ordem de V. Ex.I , Deputado José Ge- seu pronunciamento o eminente Deputado Jair BoI-
noíno? V. Ex.1 está sustentando a seguinte tese: se sonaro chama a Secretaria Nacional de Direitos Hu-
a sessão cair, os Parlamentares não poderão regis- manos de -secretaria da vagabundagem-.
trar a presença? Ora, é preciso que todos os Deputados com as-

O SR. JOSÉ GENO[NO - Minha questão de sento nesta Casa respeitem não apenas a Secretaria
ordem é que não pode haver obstrução neste mo- Nacional de Direitos Humanos, que está sendo criada
mento da sessão, porque a obstrução é de votação pelo Governo Fernando Henrique CBrdpso, mas, aci-
e não da sessão. ma de tudo, a questão dos direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Na verdade, o eminente Deputado Jair Bolso-
Uderes declaram antecipadamente obstrução, mas naro diverge do futuro dirigente da Secretaria Nacio-
a verdade é que a Presidência não pode dar início à nal de Direitos Humanos, o ilustre homem público
Ordem do Dia enquanto não houver o quorum de José Gregório. E essa divergência do Deputado
308 Srs. Parlamentares. Jair Bclsonaro com o Dr. José Gregório remonta

De outro lado, Deputado José Genoíno, a ses- da aprovação da criação do Programa Nacional de
são não cairia. Vou ler o art. 82, § 311, que diz: -Não Direitos Humanos e da aprovação do projeto que
havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quo- define porte de arma como crime e não contraven-
rum para votação- - e é exatamente esta a hipótese ção.
- -ou, ainda, se sobrevier a falta de quorum durante Outra mudança na legislação que acabou irri-
a Ordem do Dia, o Presidente anunciará o debate tando muito aqueles que defendem os militares é
das matérias em discussão-. Portanto, a sessão exatamente o projeto que passa para a Justiça Co-
continuaria. mum os crimes de assassinato cometidos por milita-

Entretanto, vou dar mais um tempo. res. Além disso - outra iniciativa parlamentar -, a
O SR. JOSÉ GENO[NO - E há matéria, Sr. tortura foi considerada crime autônomo. E, por últi-

Presidente, a ser discutida e deliberada? mo, aprovamos outra inovação: o documento único
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como de identidade civil para os cidadãos.

não há matéria a ser debatida, segue a sessão. Não Enfim, Sr. Presidente, a criação dessa Secreta-
há o impedimento que V. Ex.1 pretende impor ao ria destina-se a agilizar o Programa Nacional de Di-
Plenário. reitos Humanos, lançado pelo Ministério da Justiça.

Trata-se de um organismo oficial de defesa da cida-
O SR. JOSÉ GENO[NO - Sr. Presidente, res- dania, tão vilipendiada nos últimos tempos, especial-

peito a decisão de V. Ex.I, mas quero apenas regis- mente durante os tempos negros da ditadura militar
trar que esta sessão foi convocada com uma única e agora em episódios lamentáveis que acabaram co-
pauta: reforma administrativa, ora em votação. En- movendo toda a opinião pública nacional. A violação
tão, tem de cair a sessão. dos direitos humanos precisa ter o repúdio não só

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A parte deste Parlamento, mas de toda a sociedade brasilei-
seguinte é iniciarmos as Comunicações Partamenta- ra. E o Governo Fernando Henrique Cardoso, atra-
res. Segue a sessão, portanto. vés do Ministério da Justiça, tem tomado iniciativas

O SR. JOSÉ GENO[NO - Então desligue V. extremamente fortes no sentido de acabar definitiva-
Ex.I o painel. mente com a impunidade daqueles que infringem os

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não direitos humanos.
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Sr. Presidente, peço a V. Ex.1 que autorize a por policiais, no Centro Penitenciário de Goiás,
transcrição nos Anais da Casa de carta do Arcebispo numa total e evidente demonstração de desrespeito
Metropolitano de Goiânia, Dom AntOnio Ribeiro de Oli- aos mais elementares direitos da pessoa humana.
veira, intitulada "Respeito à vida", publicada hoje, de- CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
nunciando o assassinato, ontem, de dois presidiários DOR:

CÚRIA METROPOLITANA DE GOIÂNIA
Praça Dom Emanuel sln - Fones: (062) 225·3022 - 223·0769 - C. Postal 174

74.000 - GOIÂNIA - GOIÁS .

RESPEITO À VIDA

De partida para ltaici-SP, onde participarei da 35' Assembléia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, não posso eximir-me de deixar uma palavra, como pastor desta porção do Povo de Deus na Arquidiocese de
Goiânia, sobre os dolorosos acontecimentos desta segunda-feira, no Cepaigo. São fatos que devem ser analisados· à
luz da reflexão que todos fizemos, nesta Quaresma, sobre "Fraternidade e os Encarcerados".

Estamos completando um ano da grande rebelião do Cepaigo. Em 1996, as autoridades primaram pelo bom
senso, serenidade e respeito pela vida, em horas extremamente dificeis, chegando-se a Utna solução que garantiu a
integridade mica tanto dos presos amotinados como de todos os reféns. As mortes posteriores - inclusive de uma
pessoa que nada tinha a ver com o motim, mas que estava apenas na rota dos fugitivos - aconteceram somente
porque alguém descumpriu o acordo estabelecido.

Agora, porém, em um motim de pequenas proporções, em que os presos niq. tinham os mesmos propósitos
nem - de longe - os mesmos armamentos dos rebelados de 96, a ação policial foi desmedida, ferindo detentos que não
participavam do movimento e matando dois sentenciados - um deles, pelo menos, desarmado e após ter-se rendido.

Uma autoridade militar, justificando a ação policial, afirmou que, de 96 para 97, "as condições do Cepaigo
mudaram, mas os presos são 05 mesmos". Isso não é exato: vários dos presos que participaram do motim do'ano
passado foram, posteriormente, tnortos, alguns deles em circunstâncias suspeitas. E, se em 96, os amotinados tinham
por objetivo a fuga, valendo-se de armamento pesado, agora, os poucos detentos que ensaiaram a tomada de reféns
não portavam armas de fogo e pretendiam, conforme diferentes depoimentos, apenas pressionar para o ate,ndimento
de reivindicações como revisão de processos e concessão de beneficios previstos na Lei de Execuções Penais.

Essa mesma autoridade afirmou a um repórter que se fez, neste caso, "o que devia ter sido feito na rebelião
do alio passado" - revelando, assim, desacordo e desrespeito pela decisão do Senhor Governador que, ep1 1996,
determinou acertamente o encaminhamento de uma solução sem violênCia e preservadora das vidas humanas.

. Preocupa-nos a superficialidade de alguns noticiários jornalísticos, que insistiram em falar de "troca de
tiros", quando os presos não tinham qualquer arma de fogo. Tampouco é exata a afirmativa de alguns noticiários, de
que 1lllkli os rebelados - incluindo 05 dois mortos e os feridos - foram sentenciados por homicidio ou estupro. E,
ainda que o fossem, resta, como questão de fundo, a convicção de que, não existindo, felizmente, em nosso País a
pena de tnorte, não PDde qualquCJ: pessoa investida de autoridade arrogar-se o direito de tirar a vida daqueles que
estio sob a guarda do Estado, ou á vida de qualquer criminoso- a não para o exercício legitimo da defesa própria ou
de outrem.

Não foi o que aconteceu desta vez no Cepaigo. Recebi informações fidedignas de que o preso Wélber
Reinaldo de Freitas Rocha ("Ding-Dong"), um dos participantes do motim, foi sumariamente executado com um tiro
na cabeça, após ter-se entregue, desarmado, aos policiais. Cinco desses policiais teriam arrastado o preso pelo pátio;
e, jogado no meio de um círculo fomiado por esses policiais, Wélber, indefeso, foi tnorto com um tiro na cabeça.

O outro presidiário morto, Paulo Roberto Bezerra, recebeu um tiro também na cabeça. A autópsia poderá
precisar as circunstâncias, mas fui informado de que ele teria sido atingido por disparo efetuado por um guarda
localizado na torre de vigia. Aliás, as rajadas de balas disparadas pelos policiais feriram presos que nada tinham a
ver com o motim.

Espero, sinceramente, que se apure com rigor a morte desses presos, desarmados, que estavam sob a guarda
do Estado, e se punam 05 responsáveis. Como espero, sobretudo, que a política penitenciária em Goiás possa ir
humanizando os presidios, transformando-os, dos barris de pólvora que hoje são, em centros de recuperação e
reinserção social, de IIiodó que os sentenciados não sejam levados por desespero a ações violentas. atentando contra a
vida de inocentes, para fugirem ou - como foi o caso - para conseguirem ver atendidas suas reivindicações.

Todos temos consciência da complexidade da realidade prisional e dos permanentes risco e tensão em que
vivem OS agentes penitenciários - civis e militares. Estamos solidários com eles, e pedimos a Deus que possam
compreender sempre mais a importância de sila dificil missão: a de criar condições para a reconciliação entre os
sentenciados e a sociedade, por meio do éumprimento de uma pena que ofereça verdadeira oportunidade de
conversio de vida, ao invés de reduzir-se a um mero exercício de vingança e crueldade.

Que o Senhor Jesus, cuja ressurreição acabamos de celebrar na Páscoa, nos dê a sua vida - vida em
abundâucia! .

Goiânia, 8 de abril de 1997 (terça-feira)

-I- krn;,~, i-4t4-0 <l!'L 6J.;!n-~~ ('
Dom Alitonio Ribeiro de Oliveira .,../
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Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Os
mir Lima - PFL; Regina Lino - BlocoIPMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
Iores Nunes - PPB; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Alberico Filho - BlocolPMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PFL; Eliseu Moura - PFl; Haroldo Sabóia
BlocoIPT; Jayme Santana - PSDB; Neiva Moreira 
BIocoIPDT; Pedro Novais - BlocolPMDB; Remi Trin
ta - BlocoIPMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Atila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler
Ribeiro - PFL; João Thomé Mestrinho - Blo
coIPMDB; Paudemey Avelino - SIP.

Rondônia

Confucio Moura - BlocoIPMDB; Euripedes Mi
randa - BlocolPDT; Expedito Júnior - PL; Moisés
Bennesby - PSDB.

Aníbal Gomes - BlocolPMDB; Edson Queiroz
PPB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB;
Gonzaga Mota - BIocoIPMDB; Inácio Arruda - Blo
colPCdoB; José Linhares - PPB; José Pimentel 
BlocoIPT; Pinheiro Landim - BIocoIPMDB; Raimundo
Gomes de Matos - PSDB ; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauf

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes
.- PFL; João Henrique - BlocoIPMDB.

Rio Grande do NorteRoraima

Alceste Almeida - PFL; Luís Barbosa - PPB;
Roberio Araújo - PFL.

Amapá

Eraldo Trindade - PPB; Fátima Pelaes -
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O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, PSDB; Gervasio Oliveira - PSB; Raquel Capiberibe
peço a palavra para uma questão de ordem. - PSB; Valdenor Guedes - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Pará

Ex.- a palavra. Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo-
O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF. coIPMDB; Asdrubal Bendes - Bloco/PMDB; Benedi-

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. to Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Blo-
Presidente, para que eu possa fundamentar minha coIPMDB; Geraldo Pastana - BlocolPT; Giovani
questão de ordem, indago a V. Ex.' em que fase da Queiroz - BlocoIPDT; Olavio Rocha - PSDB; Paulo
sessão estamos neste momento. Rocha - BlocolPT; Vic Pires Franco - PFL.

O .SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta- Amazonas
mos, ainda, no prolongamento do Grande Expedien
te. Havia oradores inscritos, o último acabou de fa
lar. Estamos aguardando quorum para iniciar a Or
demdo Dia.

O SR. CHICO VIGILANTE - Pois bem, Sr.
Presidente, diz o art. 82 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados:

Art. 82. Às 11 ou 16 horas, conforme o
caso, passar-se-á a tratar da matéria desti
nada à Ordem do Dia, sendo previamente
verificado o número de Deputados presen
tes no recinto do Plenário, através do siste
ma eletrônico, para o mesmo efeito do que
prescreve o § 52 deste artigo.

Sr. Presidente, o Regimento é claro: às 16 h0
ras, havendo matéria a ser votada, tem que se pas
sar imediatamente à Ordem do Dia.

Já são 17h12min. Não há número suficiente. V.
Ex.' tem que detenninar a suspensão das atividades, a
fim de que se aplique o § 52 do art. 82, que diz:

Art. 82. § 52 Ocorrendo verificação de
votação e comprovando-se presenças sufi
cientes em Plenário, o Presidente determi
nará a atribuição de falta de recursos aos
ausentes, para os efeitos legais.

Quem quiser obstruir a votação que o faça
após V. Ex.' declarar suspensa a sessão.

Portanto, peço a V. Ex.' que faça cumprir o Re
gimento Interno da Casa.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:



Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Álvaro Valle - PL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos
Santana - Bloco/PT; Cidinhá Campos - BlocoIPDT;
Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; .Fer
nando Lopes - Bloco/PDT; Jair Bolsonaro - PPB;
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB; Jorge Wilson 
PPB; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
PL; José Maurício - BIoco/PDT; Laprovita Vieira 
PPB; Undberg Farias - Bloco/PCdoB; Márcia Cibilis
Viana - BIocoIPDT; Milton Temer - BlocoIPT; Miro Tei-,
xeira - BlocoIPDT; Noel de Oliveira - BIocoIPMDB;
Roberto Campos - PPB; Robson Romero - PSDB; Si
mão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
BlocoIPMDB; Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Armando
Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary
Kara - Bloco/PMDB; Carlos Apolinário - Blo
coIPMDB; Carlos Nelson - BlocoIPMDB; Corauci
Sobrinho - PFL; Dalila Figueiredo - PSDB; De Ve
lasco - Bloco/PSD; Delfim Netto - PPB; Edinho
Araújo - BlocoIPMDB; Eduardo Jorge - BlocoIPT;
Fausto Martello - PPB; Femando Zuppo - Blo
coIPDT; Hélio Bicudo - BlocolPT; Hélio Rosas - Blo
coIPMDB; Ivan Valente - BlocolPT; Jair Meneguelli
- BlocolPT; João Paulo - BlocolPT; Jorge Tadeu
Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto
- BlocoIPT; José Genoino - Bloco/PT; José Macha
do - BlocolPT; José Pinotti - BlocoIPMDB; Koyu lha
- PSDB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo
Greenhalgh - BlocolPT; Luiz Gushiken - BlocoIPT;
Luiz Máximo - PSDB; Michel Temer - BlocoIPMDB;
Pedro Yves - BlocoIPMDB; Ricardo Izar - PPB;
Robson Tuma - Bloco/PSL; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Valdemar Costa Neto
- PL; Wagner Rossi - BlocoIPMDB; Wagner Salus
tiano - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco/PT; Murilo Domingos -

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; João Coser
Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão -' Bloco/PDT;
Nilton Baiano - PPB; Roberto Valadão - Blo
co/PMDB.

Femando Ferro - BlocolPT; Gonzaga Patriota
- PSB; Humberto Costa - BlocolPT; Inocêncio Oli
veira - PFL; José Chaves - BlocoIPMDB; José Jor
ge - PFL; Luiz Piauylino - PSDB; Salatiel Carvalho 
PPB; Severino Cavalcanti - PPB; Silvio Pessoa 
Bloco/PMDB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Femando Torres - PSDB; Moacyr Andrade
PPB; Olavo Calheiros - BlocoIPMDB.

Sergipe

Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - BlocolPT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT; Cláudio Cajado 
PFL; Colbert Martins - BlocoIPMDB; Coriolano Sales
- BlocoIPDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - PL; Haroldo Lima - BlocolPCdoB; Jacques
Wagner - Bloco/PT; João Almeida - BlocoIPMDB;
João Carlos Bacelar - PFL; João Leão - PSDB;
José Carlos Aleluia - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luiz Alberto - BlocolPT; Luiz Braga
PFL; Luiz Moreira - PFL; Nestor Duarte - Blo
coIPMDB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Cameiro
- BlocoIPDT; Severino Alves - BlocoIPDT; Walter
Pinheiro - BlocoIPT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Armando Costa - Blo
colPMDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de Castro 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL;
Femando Diniz - BlocoIPMDB; Genésio Bemardino
- BlocoIPMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL;
Joana Dare - BlocolPT; João Fassarella - BlocoIPT;
Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PPB; Már
cio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Blo
coIPMDB; Maria Elvira - BlocoIPMDB; Neíf Jabur 
PPB; Nilmário Miranda - BlocolPT; Octávio Elísio 
PSDB; Odelmo Leão - PPB; Paulo Delgado - Blo
colPT; Roberto Brant - PSDB; Sandra Starling 
Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Mi
randa - Bloco/PCdoB; Silas Brasileiro - Blo
coIPMDB; Silvio Abreu - BlocoIPDT; Tilden Santiago
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- PFL; Armando Abílio - BlocoIPMDB; Enivaldo Ribei- - Bloco/PT; Wagner do NasCimento - PPB; Zaire
ro - PPB; Gilvan Freire - BlocolPMDB; José Luiz CIe- Rezende - Bloco/PMDB.
rot - BlocoIPMDB; Ricardo Rique - BlocoIPMDB; Ro
berto Paulino - BlocoIPMDB; Wilson Braga'::'" PSDB.

Pernambuco
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PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB; Roberio Silva - PFL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Benedito Do~

mingos - PPB; Chico Vigilante - BlocolPT; Jofran
Frejat - PPB; Maria Laura - BlocoIPT.

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB; João Natal- Blo~
coIPMDB; Marconi Perillo'- PSDB; Maria Valadão
PFL; Pedro Wilson - BlocolPT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilson Sperafico - BlocoIPMDB; Marçal Filho 
BlocolPMDB; Oscar Goldoni - BlocoIPMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico 
PPB; Djalma de Almeida César - BlocoIPMDB; Flá
vio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Blo
colPMDB; João Iensen - PPB; José Janene - PPB;
Maurício Requião - BlocoIPMDB; Max Rosenmann
- BlocolPMDB; Moacir Micheletto - BlocoIPMDB;
Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Pa
dre Roque - BlocolPT; Paulo Bernardo - BlocoIPT;
Renato Johnsson - PSDB; Valdomiro Meger - PFL;
Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dercio Knop - BlocoIPDT; Edinho Bez - Blo
coIPMDB; Edison Andrino - BlocoIPMDB; José Car
los Vieira - PFL; Paulo Gouveia - PFL; Serafim Ven
zon - BlocoIPDT; Valdir Colatto - BlocoIPMDB; Vâ
nio dos Santos - BlocoIPT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocoIPT; Airton Dipp - Blo
coIPDT; Carlos Cardinal- BlocoIPDT; Enio Bacci 
BlocoIPDT; Esther Grossi - BlocoIPT; Fetter Júnior
- PPB; Germano Rigotto - BlocolPMDB; Ivo Mainar
di - BlocolPMDB; Jair Soares - PFL; Jarbas Lima 
PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Mainardi - BIo
colPT; Matheus Schmidt - BIocoIPDT; Miguel Ros
setto - BlocolPT; Nelson Marchezan - PSDB; Oda
cir Klein - BlocolPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Pau
lo Paim - BlocoIPT; Paulo Ritzel - BlocolPMDB; Re
nan Kurtz - BIocoIPDT; Valdaci Oliveira - BlocoIPT;
Wilson Cignachi - BlocolPMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ A lista
de presença registra o comparecimento de 292 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Transfi
ro a matéria da Ordem do Dia de hoje que é a Conti
nuação da votação, em primeiro turnç, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 173-B, de 1995, para a
sessão de amanhã, em fa8e da evidente falta de
quorum.

Respondendo à questão de ordem do Deputa
do Chico Vigilante, repito a resposta dada anterior
mente: a sessão prosseguirá com as Comunicações
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

SÉRGIO MIRANDA _ Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de apensação dos
projetos de lei que menciona, dispondo sobre o pro
cesso de desestatização de empresas públicas de
telecomunicações, aos sob análise na Comissão Es
pecial de Telecomunicações.

JOVAIR ARANTES E OUTROS _ Proposta de
Emenda à Constituição que dá nova redação ao § 32

do art. 14, acrescentando inciso VII e alterando a re
dação do inciso VI.

ARMANDO ABfuo _ Indicação ao Ministério
das Comuniéações de outorga de permissão de ser~

viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
no Município de Sousa, Estado da Paraíba.

UNDBERG FARIAS _ Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de constituição de
Comissão Externa para acompanhamento de denún
cia de violência praticada por autoridade militar na
cidade do Rio de Janeiro.

LUCIANO ZICA _ Requerimento de informaçõ
es ao Ministério das Minas e Energia sobre provi
dências administrativas adotadas no caso de cisão
das atividades nucleares de Fumas.

ARTHUR VIRGfUO _ Projeto de lei que dispõe
sobre a reserva de 20% das vagas das instituições
particulares de ensino superior para estudantes ca
rentes.

EDUARDO JORGE _ Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de reciclagem dos materiais
plásticos, metálicos e borracha utilizados na fabrica
ção de automóveis e outros veículos automotores.

ABELARDO LUPION _ Projeto de lei que altera
o art. 16 do Código Civil para incluir os institutos de
pesquisa dentre as pessoas jurídicas de direito pri-
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Comissão Especialvado, regula a sua constituição pela União com a fi
nalidade de promover a pesquisa científica e autori
za o Poder Executivo a transformar a Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária _ EMBRAPA _ em
instituto de pesquisa.

WIGBERTO TARTUCE _ Projeto de lei que revo
ga o art. 178 e o inciso IV do art. 219 do Código CMI.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de do fomecimento de material para alunos compro
vadamente carentes da rede pública de ensino fun
damentaI.

SÉRGIO CARNEIRO _ Requerimento de infor
mações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre venda de livro da FAE _ Fundação de A$sis
tência ao Estudante.

ÊNIO BACCI _ Projeto de lei que cria a deno
minação de mate misto ao composto de ilex para
guayensis adicionado de ingredientes (açúcar) para
o produto comercializado e dá outras providências.

Projeto de lei que regulamenta o pagamento
pelas empresas das mensalidades escolares de
seus funcionários.

LIMA NETTO - Projeto de lei que autoriza a
criação de área de livre comércio no Município de
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

GONZAGA PATRIOTA E OUTROS - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
transformação da sessão ordinária destinada à apre
ciação da Proposta de Emenda a Cons~ituição nll

173, de 1995, em Comissão Geral.
JOÃO FAUSTINO - Projeto de lei que dispõe

sobre a jornada de trabalho do motorista profissional.
Projeto de ler-que altera as disposições do art. 15 da
Lei n2 .'8.031,' de 1990, que cria o Programa Nacional
de Desestatização e dá outras providências.

OOS SR·S. LfDERES - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de urgência para
apreciação de projeto de lei que altera o art. 16 do
Código Civil.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sérgio Miranda)

Senhor Presidente,
_Requeiro, nos tennos do art. 142 do Regimen

to Intemo que os Projetos de Lei ngS 2.467196,
.2.468i~, 2.469/96, 2.470/96 2.471196, 2.472/96,
2.473/96, 2.474196, 2.475/96, 2.476196, 2.4n/96,
2.478/96, 2.479/96, 2.480/96, 2.481196, 2.482196,
2.483/~,2.484196, 2.485/96, 2.486/96, 2.675196,
2.676/96, 2.677/96 e 2.678196, que dispõe, sobre õ'
processo'de desestatização de empresas públicas
de telecomunicações, tramitem apensados aos pro-

jetos que estão sob análise da
de Telecomunicações.

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu
tado Sérgio Miranda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NlI 459, DE 1997

(Do Sr. Jovair Arastes e outros)

Dá nova redação ao § 3l! do art. 14
da Constituição Federal, acrescentando o
inciso VII e alterando a redação do inciso
VI.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional.

Art. 1º É acrescentado o inciso VII e alterada a
redação do inciso VI, ambos do § 32 do art. 14 da
Constituição Federal, que passa a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 14 .

§ 3l1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI-a idade mínima, na data de posse, de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e

Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Govemador e Vice

Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e urn anos para Deputado Fe

deral, Deputado Estadual ou Distrital, Prefei
to, Vice-Prefeito e juiz de paz.

. VII .,.... a idade mínima, na data da elei
ção, de dezoito anos para Vereador.

Art. 211 Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

O Legislador Constituinte estabeleceu, como
uma das condições de elegibilidade, contar o candi
dato com uma idade mínima para o exercício do car
go eletivo que pleiteia.

O texto constitucional, contudo não é expresso
no tocante à data de satisfação de tal requisito: se é
a do registro da candidatura ou das eleições, ou, ain
da, a data de posse no cargo público.

A Proposta de Emenda à Constituição ora apre
sentada visa fixar a data da pose como a de referência
para o estabelecimento da condição de elegibilidade
da idade mínima, com vistas a ampliar a possibilidade
do cidadão de receber os votos dos eleitores.

Cremos, contudo que regra diversa deva disci
plinar a elegibilidade para o cargo de Vereador, por-



Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu
tado Lindberg Farias, PCdoBlRJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.305, de 1997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia a respeito da~ provi
dências administrativas a serem adota
das no caso da cido das atividades nu
cleares de Furnas.

Senhor Presidente:

Requeiro de V. ExI, com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Minis
tro das Minas e Energia informações a respeito das
providências administrativas a serem adotadas no
caso da cisão das atividades nucleares de Fumas.

Nestes termos pede-se a seguir:

1) Qual a quantidade de empregados de Fur
nas a serem transferidos para a Nuclen?

2) Qual é a reserva de benefícios a conceder,

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Ex', com base no art. 38, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a consti
tuição de Comissão Externa, sem ônus para a Casa,
para acompanhar as investigações referentes de
núncias de abuso de autoridade cometido por Poli
ciais Militares do Estado do Rio de Janeiro, ocorrido
no dia 23 p.p., na Cidade de Deus, zona oeste da ci
dade do Rio de Janeiro, registrado por um cinegra
fista amador e divulgado pelo Jornal Nacional da
Rede Globo de Televisão do dia 7 de abril do cor
rente ano.

INDICAÇÃO N2 804, DE 1997
(Do Sr. Armando Abflio)

Sugere a abertura de edital,para ou
torga de permissão de serviço de radlodi
fudo sonora em freqüência modulada no
Município de Sousa, Estado da Paraíba.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica
ções:

1. O Município de Souza, um dos mais impor
tantes do Estado da Paraíba, tem vivenciado nos úl
timos anos acelerado processo de crescimento.

2. A importância do rádio na divulgação de in
formações nas 'mais diversas áreas, principalmente
no interior, indica que a instalação de emissora FM
naquela localidade, contribuirá, com certeza, para
alavancar seu crescimento, atendendo também aos
anseios de vários segmentos da população.

Assim sendo, dirijo-me a V. Ex' para solicitar
que esse Ministério analise a possibilidade, conve·,
niência e viabilidade de abrir edital de concorrência
objetivando a outorga de permissão para exploração
de serviço de radiodifusão em freqüência modulada
no citado município, proporcionando grande impulso
na área de comunicações.

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu
tado Armando AbOlo, PMDB - PB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Armando AbRio)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro das Comunicações.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Nos tennos do art. 113, inciso I e § 12, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex' que seja encaminhada ao Sr. Ministro das
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quanto a idade mínima de dezoito anos já é bem re- Comunicações a indicação em anexo, sugerindo a
duzida. Sugerimos, então, que o momento de satis- abertura de edital para outorga de permissão para a
fação da condição da idade, nessa hipótese, fique exploração de serviço de radiodifusão sonora em
claramente estabelecido no texto constitucional freqüência modulada para o Município de Souza, Es-
camo o da data da eleição, com o fito de impedir que tado da Paraíba.
menores de dezoito anos concorram aos pleitos. Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu-

As alterações da Lei Maior ora aviltradas justifi- tado Armando Abíllo, PMDB - PB.
cam-se na medida em que o exercício do direito polí- REQUERIMENTO
tico passivo deve receber restrições mínimas e cla- (Do Sr. Lindberg Farias)
ramente previstas na Constituição Federal, em nome
do princípio democrático. Requer constituição de Comissão

Certos de podermos contar com o apoio dos Externa para aCQl11panhar denúncia de
nobres Pares do Congresso Nacional, aguardamos abuso de violência praticada por autori-
a aprovação da presente Proposta. dade militar no exercício de suas funções

Sala das Sessões, 20 de março de 19!;}7. - De- na cidade do Rio de Janeiro.
putado Jovair Arantes.
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referente a dez.l96, previsto no plano previdência da o Brasil está dentre os países com pior situação em
FRG, relativa aos empregados de Furnas a serem todo mundo, neste particular.
transferidos para a Nuclen? Os estudantes de origem humilde ficam, fre-

3) As reservas assinaladas no item anterior, qüentemente, sem condições de se matricular nas
hoje garantidas por Furnas, passarão a ser garanti- instituições de ensino superior, devido ao custo das
das pela Nuclen ou pelo Governo Federal? mensalidades e à necessidade de se dedicarem a

4) Qual o montante dos recursos necessários outras ocupações para ganhar o suficiente para viver
para incorporar às reservas da FRG no caso de se- e manter suas famílias.
rem acolhidas pela Justiça as ações movidas pelos Assim, jovens que muito teriam a oferecer à
participantes da FRG contra a PatrocinadoralFunda- Nação, caso pudessem receber educação mais es-
ção? merada são, muitas vezes, até, obrigados a desistir

5) No caso da cisão das atividades nucleares, de seus estudos. E o País, sai desperdiçando talen-
haverá encargos para a Nuclen ou para o Govemo tos, no mesmo passo em que brasileiros perdem seu
Federal em decorrência dessas ações; qual o mon- futuro.
tante? Este projeto de lei visa a corrigir tal situação.

6) Qual o montante das reservas relativas às Estou seguro de que ele se revelará como fator deci-
gerações futuras envolvidas com as atividades nu- sivo para que o Brasil, em futuro próximo, não mais
cleares de Furnas hoje previstas no Plano de Cus- se envergonhe de seus indicaaores sociais.
teio da FRG? Daí a certeza, que me anima, de que meus

7) As reservas assinaladas no item anterior, ilustres Pares não se negarão a respaldar, com a
hoje asseguradas por Fumas passarão a ser garanti- análise percuciente e o voto afirmativo, matéria de
das pela Nuclen ou pelo Govemo Federal? inegável interesse nacional e alcance social.

8) No caso das reservas virem a ser assegura- sala das Sessões, 8 de abril de '1997. - Depu-
das pela Nuclen, qual será a origem das reservas? tado Arthur Virgílio Neto.

Sala das Sessões, 8 de abril 1997. - Deputado PROJETO DE LEI NR 2.949, DE 1997
Luciano Zica, PT/SP. (Do Sr. Eduardo Jorge)

PROJETO DE LEI NR 2.948, DE 1997 Obrigatoriedade de reciclagem dos
(Do Sr. Arthur Virgílio Neto) materiais plásticos, metálicos e borracha
Dispõe sobre a reserva de 20% das utilizados na fabricação de automóveis e

vagas das instituições particulares de en- outros veículos automotores.
sino superior para estudantes carentes. O Congresso Nacional decreta:

O Congresso Nacional decreta: Art. 12 As fábricas de veículos no Brasil mante-
Art. 12 As instituições particulares de ensino su- rão obrigatoriamente unidade de reciclagem próprias

perior reservarão 20% (vinte por cento) do total de ou em convênio com outras empresas especializa-
suas vagas para estudantes carentes. das.

Art. 22 Os estudantes que ocuparem as vagas § 12 A reciclagem abrangerá obrigatoriamente
previstas no art. 12 desta lei terão bolsas de estudos os materiais plásticos, metálicos e de borracha.
concedidas pelo Ministério da Educação e do Des- § 22 As montadoras sem unidades produtivas
porto no limite do objetivo das faculdades privadas. no País s6 serão autorizadas a importar veículos se

Art. 32 O Poder Executivo regulamentará esta seguirem as mesmas obrigações das montadoras
lei no prazo de noventa dias de sua publicação. aqui instaladas.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua Art. 211 O Ministério da Indústria e Comércio ar-
publicação. bitrará, anualmente, taxa a ser paga pelo consumi-

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. dor que adquirir veículo novo, como uma participa-
Justificação ção do usuário na manutenção das unidades de reci

clagem.
A forma de acesso à universidade tem sido um Art. 311 A partir de 20 anos de uso, o consumi-

dos mais perversos mecanismos de reprodução do dor tem direito a devolver o veículo à fábrica de ori-
sistema de desigualdades sociais. A avaliação reali- gem, que o destinará a reciclagem e indenizará o
zada por agências internacionais tem apontado que proprietário.
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§ 12 O valor, na forma de uma carta de crédito
a ser devoMda ao consumidor, será a média da ava
liação feita por três seguradoras legalmente instala
das no mercado.

§ 22 O crédito recebido só será válido na com
pra de outro veículo novo ou usado do mesmo fabri
cante.

Justificação

O automóvel e outros veículos são elementos
indissociáveis dos hábitos e necessidades da vida
moderna. No entanto, em larga escala, nossa socie
dade só se preocupa com os benefícios e comodida
des a eles associados. Não há uma preocupação
tanto do fabricante quanto dos comerciantes e dos
usuários com os malefícios, que seu uso sem regras
pode causar ao meio ambiente.

Este projeto se propõe a equacionar, com a co
responsabilidade de todas as partes, um dos proble
mas que é o desperdício de materiais. Além disso, a
criação de mecanismo de retirada de circulação dos
veículos muito usados contribuirá no combate a p0

luição atmosférica, pois são os veículos mais antigos
e de regulação mais difícil os mais poluentes.

Os mecanismos de mercado não são afetados
pois as regras valem para todos.

Procura-se beneficiar as fábricas que conse
guirem captar um maior número de unidades devol
vidas, vinculando-as a compra de veículos novos ou
usados da mesma marca.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1997. - Depu
tado Eduardo Jorge.

PROJETO DE LEI N2 2.95O, DE 1997
(Do Sr. Abelardo Lupion)

Altera o arl. 16 do Código Civil para
incluir os Institutos de Pesquisa dentre
as pessoas jurídicas de direito privado,
regula a sua constituição pela Uniio com
a finalidade de promover a pesquisa cien
titica e autoriza o Poder Executivo a
transformar a Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuária - EMBRAPA, em Ins
tituto de Pesquisa.

Art. 12 O caput do art. 16 do Código Civil (Lei
n2 3.071, de 12 de janeiro de 1916), passa a vigorar
com a seguinte redação:

-Art. 16. São pessoas jurídicas de direi
to privado:

I - as sociedades civis, religiosas, pias,
morais, literárias, as associações de utilida
de pública e as fundações;

11 - as sociedades mercantis;
ltI - os institutos de pesquisa:

Art. 22 O Estado promoverá, em qualquer área
de conhecimento, a pesquisa científica por intermé
dio de Instituto de Pesquisa, pessoa jurídica de direi
to privado, sem fins lucrativos, regida pelas normas
de direito civil e pela presente lei.

Art. 32 A União, mediante autorização legislati
~a específica, poderá constituir Instituto de Pesquisa
Isoladamente ou com a participação de pessoas jurí
dicas de direito público ou privado, ou pessoas natu
rais.

Parágrafo único. O Instituto de Pesquisa cons
tituído pela União desenvolverá atividade de interes
se social e gozará de imunidade tributária em rela
ção às suas rendas, bens e serviços.

Art. 4l! A lei que autorizar a criação de Instituto de
Pesquisa disporá sobre os benefícios fiscais e tributá
rios atribuídos às pessoas jurídcas de direito privado
ou naturais que sejam integrantes das entidades e par
ticipem no financiamento das suas atividades.

Parágrafo único. O Instituto de Pesquisa adquire
personalidade jurídica com a inscrição de seus atos
constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Art. 52 O Instituto de Pesquisa terá estatuto pró
prio, patrimônio desvinculado da União e dos eventuais
participantes, e autonomia financeira e administrativa.
Os órgãos colegiados de deliberação, os usuários de
verão ter pelo menos um terço das vagas.

Art. 62 Constituem recursos do Instituto de Pes
quisa:

I - transferências orçamentárias constantes do
Orçamento Geral da União;

li - transferências de recursos efetuadas pelos
demais participantes;

11/- subvenções, doações e legados;
IV - receitas da venda e exploração comercial

de tecnologia, produtos e serviços;
V - rendimentos de aplicações financeiras;
VI - os provenientes de convênios, ajustes e

contratos;
VII - renda de bens patrimoniais;
VIII - recursos de operações de crédito, assim

entendidos os provenientes de empréstimos e finan
ciamentos obtidos;

IX - quaisquer outras receitas operacionais.
Art. 79. A constituição do patrimônio inicial. do

Instituto de Pesquisa ou sua elevação poderá ser fei
ta pelos participantes, mediante transferência de re
cursos financeiros, bens patrimoniais ou direitos de
qualquer espécie.



EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Tenho a honra de submeter à superior conside
ração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei
que altera o art. 16 do Código Civil- Lei nll 3.071, de
111 de janeiro de 1916 - para nele incluir entre as
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Art. 82 O pessoal efetivo do quadro pennanente tituto de Pesquisa em caráter irrecusável por parte
do Instituto de Pesquisa será regido pela Consolida- do servidor e com ônus para <> Ministério;
ção das Leis do Trabalho e legislação complementar " - os empregados de entidades da adminis-
e por plano de cargos, salários e benefícios próprios. tração pública indireta que já se encontrem regidos

§ 12 A admissão de pessoal efetivo no quadro pelo regime da CLT, cujas atividades forem absorvi-
permanente dar-se-á mediante seleção pública de das pelo Instituto de Pesquisa, terão seus contratos
provas ou de provas e títulos, na forma do disposto de trabalho transferidos para o mesmo, sem qual-
no estatuto da entidade. quer solução de continuidade, passando o Instituto

§ 22 O Instituto de Pesquisa deverá possuir sis- de Pesquisa, na condição de sucessor universal, a
terna de remuneração que assegure ao pessoal efe- ser responsável por todas as obrigações trabalhis-
tivo do quadro permanente, desvinculada do salário, tas, sociais, previdenciárias e outras similares, de-
participação nos ganhos econômicos resultantes da correntes do contrato de trabalho com a sucedida,
produtividade de seu trabalho, ou premiaç~o decor- inclusive quanto ao tempo de serviço para todos os
rente do atingimento dos objetivos e metas, na forma efeitos legais;
dos planos previamente estabelecidos pela entidade. 111 - a transformação das entidades ou órgãos

Art. 92 O Instituto de Pesquisa deverá possuir e a transferência da propriedade de seus bens imó-
regulamento próprio de licitação para contratação de veis, móveis e de seu acervo físico, documental e
obras, serviços, compras e alienações, não lhe sen- material, bem corno dos contratos, convênios, direi-
do aplicáveis as normas de licitação e contratos ins- tos e obrigações, será precedida de inventário;
tituídos pela Lei nll 8.666, de 23 de junho de 1993, e IV - no exercício financeiro em que houver a
legislação complementar. transformação de que trata este artigo, os recursos

Art. 10. O Instituto de Pesquisa encaminhará anteriormente consignados no Orçamento Geral da
ao Ministério ao qual estiver vinculado, anualmente, União para a entidade ou órgão transformado serão
na forma e prazo estipulados nas normas específi- automaticamente transferidos para o Instituto de
cas, o balanço geral e as demais demonstrações fi- Pesquisa, assegurada a liberação periódica do res-
nanceiras do exercício, bem como o relatório das ati- pectivo desembolso financeiro em favor do Instituto
vidades desenvolvidas e dos resultados alcançados, de Pesquisa.
os quais, após análise e aprovação, serão enviados § 111 Não será incorporada aos vencimentos do
ao Tribunal de Contas da União. servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que

Art. 11. O Poder Público, par intermédio do Mi- vier a ser paga pelo Instituto de Pesquisa.
nistério ao qual esteja vinculado, firmará contrato de Art. 13. O Instituto de Pesquisa sub-rogar-se-á
Gestão com o Instituto de Pesquisa, no qual serãó nos direitos e obrigações pertinentes às entidades e
discriminadas as atribuições, responsabilidades e di- órgãos públicos cujas atividades sejam por ele ab-
reitos das partes. sorvidas, operando-se a sub-rogação de forma am-

Parágrafo único. O Contrato de Gestão será in- pia, sem solução de continuidade e inde-
dispensável para que o Instituto de Pesquisa receba pendentemente de qualquer manifestação das par-
dotação orçamentária e recursos financeiros do Te- tes ou formalidade adicional.
souro Nacional os exercícios imediatamente subse- Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a
qüentes ao da sua constituição. transformar a Empresa Brasileira de pesquisa Agro-

Art. 12. A transformação de órgão público ou pecuária - EMB~~PA, instituída por força do dispos-
de entidade integrante da administração pública dire- to na Lei nll 5.851, dá 7 de dezembro de 1972, em
ta ou indireta e a absorção de suas atividades e ser- Instituto de Pesquisa, vinculado ao Ministério da
viços por Instituto de Pesquisa constituído na forma Agricultura e do Abastecimento, na forma do dispas-
prevista nesta lei, será autorizada por lei específica, to nesta lei.
que deverá observar os seguintes preceitos: Art. 15. A presente lei entra em vigor na data

I - os servidores em exercício em órgãos públi- de sua publicação, revogadas as disposições em
cos e entidades da administração pública direta, re- contrário.
gidos pelo regime jurídico único, cujas atividades se-
jam absorvidas pelo Instituto de Pesquisa, terão ga
rantidos todos os direitos decorrentes do menciona
do regime e integrarão quadro em extinção do Minis
tério correspondente, facultada a cessão para o Ins-
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pessoas jurídicas de direito privado já existentes, um xibilidade administrativa ao desenvolvimento da pes~
novo tipo de instituição, que são os Mlnstitutos de quisa científica e está em consonância com a visão
PesquisaM, cuja finalidade exclusiva será a de pro- gerencial proposta no Plano Diretor da leforma do
mover a pesquisa científica. O PL tem ainda, o obje- Estado. t
tivo de regulamentar a constituição dessas novas 9. O presente projeto de lei abre a possibilida-
entidades pela União e autoriza o Poder Executivo a de de outras instituições científicas que sabidamente
transformar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro- enfrentam grandes dificuldades virem a adotar a
pecuária - EMBRAPA, em Instituto de Pesquisa. configuração jurídica de instituto de pesquisa.

1. A reforma Administrativa incorporada pelo 10. Este projeto sinaliza a necessidade da
Projeto de Emenda Constitucional n2 173 prevê alte- União Federal promover a atividade científica, uma
ração no artigo 30 da Constituição Federal dispondo, das mais fortes alavancas para o Brasil enfrentar to-
expressamente, que as empresas públicas, maiorita- dos os desafios que se avizinham com a chegada do
riamente dependentes de recursos do Tesouro Na- próximo milênio, o que os países hoje desenvolvidos
cional, dentro de dois anos, deverão ser extintas ou já vem fazendo há mais de um século.
transformadas. Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu-

2. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope- tado Abelardo Luplon.
cuária - EMBRAPA, é constituída sob a forma jurídi- PROJETO DE LEI N2 2.951, DE 1997
ca de empresa pública. (Do Sr. Wigberto Tartuce)

3. Não deve ser motivo de angústia para a so- Revoga o arte 178 e o inciso IV do arte 219
ciedade e tampouco para os quadros da EMBRAPA, do Código Civil.
Senhor Presidente, e expectativa da transformação O Congresso Nacional decreta:
e muito menos o risco de extinção, nos próximos Art. 12 Ficam revogados o art. 178 e o inciso IV
dois anos. do art. 219 da Lei n2 3.071 de 12 de janeiro de 1916.

4. Como a alternativa de transformação, se- Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
gundo o modelo constante no Plano Diretor da Re- publicação.
forma do Estado se refere exclusivamente às Autar- Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
quias e Fundações Públicas, tomamos a iniciativa de Justificação
propor a transformação da EMBRAPA em Instituto
de Pesquisa. A proposição ora apresentada tem por objetivo

5. A proposta, consubstanciada no presente revogar os dispositivos do Código Civil que permitem
projeto de lei, prevê a alteração do art. 16 do Código anulação do casamento quando o defloramento da
Civil Brasileiro para nele inserir a figura de nova pes- mulher for ignorado pelo marido.
soa jurídica de direito privado denominada Instituto Tais dispositivos são resquício dos tempos pa-
de Pesquisa. triarcais em que o Código foi elaborado e promulga-

6. A presença da União Federal no instituto de do, não tendo lugar, portanto, nos dias atuais.
pesquisa é fundamental para assegurar estabilidade Pelo exposto, conto com a colaboração dos ilus-
à Embrapa cujas atividades demandam muitos anos tres colegas a fim de que aprovemos este projeto de lei.
para chegar a alguns resultados de pesquisa de va- Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu-
lor estratégico para o Brasil como, por exemplo, nas tado Wigberto Tartuce.
áreas florestal, de melhoramento genético, recursos PROJETO DE LEI Ni 2.952, DE 1997
naturais ou a fixação de nitrogênio no solo que de- (Do Sr. Wigberto Tartuce)
mandou mais de 15 anos para atingir resultados
econômicos expressivos para o País. Dispõe sobre a obrigatoriedade do fomecimen-

7. A participação da União Federal no instituto to de material escolar para alunos comprovadamen-
de pesquisa é indispensável em face da visão holís- te carentes da rede pública de ensino fundamental.
tica do Estado no atendimento das necessidades so- O Congresso Nacional decreta:
ciais. Todavia, esta proposta também abre à iniciati- Art. 12 FICa o Poder Público obrigado a fornecer
va privada a possibilidade de vir a se associar à material didático-escolar para alunos, comprovadamente
União na constituição de instituto de pesquisa, ou carentes, da rede pública de ensino fundamental.
constituí-los isoladamente mediante incentivos, vin- Art. 2!1 Qualquer cidadão ou entidade legalmen-
do a financiar parte de suas atividades. te constituída pode acionar o Poder Público para exi-

8. O modelo ora proposto busca assegurar fle- gir o cumprimento do disposto no artigo anterior.
Art. 32 Anualmente o Poder Público consignará
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em seu orçamento a previsão de recursos para as
despesas previstas nesta lei.

Art. 42 Esta lei entra em vigor no ano seguinte
ao de sua publicação.

Art. &I Revogam-se as disposições em contrário.

JustHicação

O ensino fundamental é obrigatório a todo o ci
dadão brasileiro e será ministrado com base no prin
cípio de -igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola-, conforme assegura a
Constituição Federal em seu art. 206, I.

É sabidamente conhecido de todos, o fato de
que a simples oferta de vagas na escola pública não
garante, ao aluno, sua permanência nos bancos es
colares. Assegurar livros didáticos, cadernos, lápis e
outros materiais escolares básicos ao estudante ca
rente é indispensável à continuidade de sua trajetó
ria educacional, um instrumento de eqüidade social.

Pesquisas tem demonstrado que milhares de
crianças e adolescentes abandonaram a escola por
absoluta falta de condições materiais de estudo e
pela revolta ao perceber a precariedade de sua si
tuação frente a colegas que possuem materiais bási
cos a seu progresso. Uma evasão escolar com cau
sa definida e com fortes repercussões no perfil edu
cacional do País.

Foi por tais razões, que, no passado, milhões
de brasileiros passaram pela escola e dela saíram
analfabetos e que, se nada for feito, hoje e no futuro,
outros milhões serão expulsos para engrossar a ver
gonhosa estatística da nossa educação.

Executar os programas suplementares de ma
terial didático-escolar é uma tarefa da qual o Poder
Público não pode prescindir. Esse apoio às crianças
e adolescentes carentes extrapola aspectos formais
da organização escolar, significa dar a elas condiçõ
es de exercitarem sua cidadania e de batalharem
para evitar a reprodução das condições econômicas
desfavoráveis de suas famílias. Por outro lado, asse
gura ao País novas gerações mais qualificadas para
enfrentar as exigências da modernidade.

Pelo exposto, conto com o apoio dos ilustres
Parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das sessões, 8 de abril de 1997. - Depu
tado Wigberto Tartuce.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.306, DE 1997

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação e Cultura a respeito da ven
da de livros da FAE - Fundação de Assis
tência ao Estudante.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 22 da Constituição Federal, e no arts. 24, inciso
V, § 22,115, inciso I, e 116, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, ouvida a Mesa, seja enca
minhado ao Sr. Ministro e Cultura, Dr. Paulo Renato
Souza, o seguinte pedido de informações:

- diante de denúncia feita no Jornal do SBT em
14-3-97, sobre a venda de livros da Fundação de
Assistência ao Estudante - FAE, e à luz do Decreto
n2 99.084, de 10-3-97, que' -institui o PNME e dispõe
sobre sua execução-, formulamos as seguintes
questões:

1) Esse Ministério, a quem cabe o acompanha
mento e o controle do Programa Nacional de Mate
rial Escolar tinha conhecimento da denúncia veicula
dapeloSBT?

a) se teve conhecimento, quais as providências
tomadas e quais as implicações decorrentes dessas
irregularidades? .

b) esse Ministério contatou os Secretários de
Educação dos Estados, do DF e dirigentes de Órgã
os Municipais de Ensino para certificar-se do correto
recebimento do material distribuído pelo Programa?

2) O controle do Programa Previsto pelo De
creto n2 99.084/87, não estabelece critérios explíci
tos para sistematização da distribuição e acompa
nhamento. Diante do exposto, perguntamos:

a) Qual a sistemática utilizada pela FAE, como
Órgão Executor, para apurar os desvios e irregulari
dades e, assim, sanar o problema dela decorrente?

3) As irregularidades supracitadas conduzem
nos a inferir omissão ou conivência de funcionários,
quer da Fundação, quer de empresas contratadas
pelas Secretarias Estaduais de Educação. Apurada
a participação de funcionários, serão promovidas au
ditorias ou inquérito administrativo com o escopo de
desvelar possíveis interrogações de terceiros?

4) Foi aberta auditoria ou inquérito interno para
apurar o envoMmento de funcionários?

Justificação

Com fundamento no Decreto n2 94.084, de 10
de março de 1987, art. 11 e Parágrafo Único, a exce
ção do Programa Nacional de Material Escolar com
petirá ao Ministério da Educação, através da Funda
ção de Assistência ao Estudante - FAE, que deverá
atuar em articulação com as Secretarias de Educa
ção dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó
rios, e com os órgãos Municipais de Ensino. A exe
cução prevista neste artigo compreenderá a aquisi
ção e a distribuição do material escolar às escolas
da rede pública de ensino de 1º grau, bem como as



Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 113 do

Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, o en
caminhamento ao Senhor Ministro da Educação e
Cultura, Dr. Paulo Renato Souza da indicação em
apenso.

Certo de merecer a já solicitude de Vossa ex
celência, valho-me da oportunidade para reiterar
nossas cordiais saudações.

Cordialmente, - Deputado Am. 'nio Sérgio
carneiro, PDT-BA.

Brasnia, ade abril de 1997.

PROJETO DE LEI Nl2.953, DE 1997
(Do Sr. ~nio Bacci)

Cria a denominação de MATE MISTO ao com
posto de ·ILEX PARAGUAYENSIS· adicionado de
ingredientes (açúcar) para o produto comercializado
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica criada a denominação de MATE

MISTO a mistura de Erva-Mate ·"ex Paraguayensis·,
com qualquer ingrediente, inclusive açúcar e aroma
tizantes.

Parágrafo único. Esta sua designação será im
pressa na embalagem do produto, sem a denomina
ção Erva.--Mate.

Art. 211 A Erva-Mate pura será constituída ex
clusivamente de produto oriundo da espécie llex Pa
raguayensls, na forma inteira ou moída, denomina
da de Erva-Mate.

Parágrafo único. O produto será classificado
quanto á forma de apresentação:

a) Erva-Mate (chimarrão), quando apenas des
sacada e moída;

b) Torrada (queimada), quando sapecada e
tostada para chás;
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atividades de acompanhamento e controle do Pro- c) Manter o padrão nacional (PN 1), na compo-
grama. sição 70% FPG e 30% PRo

Tendo em vista o Programa Nacional de Mate- Art. 311 O produto Mate Misto será constituído e
rial Escolar - PNME, que tem por finalidade a distri- oriundo de "ex Paraguayensis, com qualquer adição,
buição de livros escolares aos estudantes matricula- com especificação na embalagem e com suas des-
dos nas escolas públicas de 111 Grau, a reportagem crições e quantidades percentuais.
feita no dia 14-3-97 pelo SBT, onde mostra o repór- § 111 A adição de outros ingredientes ao Mate
ter comprando um livro no Rio de Janeiro timbrado Misto, conforme dispõe o Art. 3ll, somente será per-
pela FAE, é um fato que contraria claramente a lei, mitida quando a mistura for analisada por parecer
uma vez que estes livros, além de serem distribuídos técnico da área da saúde e que se responsabilize
gratuitamente, deveriam ser controlados pelo Pro- tecnicamente pelo produto..
grama, o que não foi verificado. § 211 Quando o Mate Misto for aromatizado de-

Sala das Sessões, a de abril de 1997., - Depu- verá apresentar esta designação expressa no rótulo,
tado Antonio Sérgio Carneiro, PDT - BA. ' através de expressões ·sabor... ou aromatizado

REQUERIMENTO com.,.·
§ 311 Quando o Mate Misto contiver açúcar a

sua composição deverá apresentar em sua rotula
gem, além do nome Mate Misto a adição deste com
ponente e a definição em percentuais.

Art. 411 A Erva-Mate chimarrão não necessitará
de nenhuma expressão a não ser a citada no art. 2ll.

Art. 511 O Órgão Público Federal competente,
definirá, regulamentará e fiscalizará os padrões rela
tivos a características físico-químicas, níveis percen
tuais e requisitos higiênicos, fixando padrões micros
cópicos e microbiológicos relativo ao Mate Misto e
demais produtos dela originários, além, de requisitos
técnicos que preservam a saúde do consumidor.

Art. 6" Além do disposto a legislação, a rotula
gem do Mate Misto deverá conter as seguintes indi
cações:

a) designação correta do produto;
b) designação dos COJ1lX)I'leI1tes, inclusive aromas;
c) o percentual de ingredientes nela contidos,

inclusive açúcar;
d) instrução de armazenamento e conservação

do produto
e) identificação do lote de partida;
f) data de fabricação e validade do produto;
g) nome do responsável técnico da saúde e o

seu respectivo registro. .
Art. 7ll As indústrias de Erva-Mate e Mate Misto

deverão manter em seus estabelecimentos industriais
um certificado renovável em cada bimestre de análise
e aprovação dos produtos de órgãos credenciados.

Art. ali O não cumprimento do disposto no arti
go anterior implicará sanções e a reincidência fará
com que sejam dobradas as penas previstas a regu
lamentação desta lei.

Art. 9'! O órgão público competente poderá, inde
pendente do que dispõe o art. 7ll, recolher amostras
para análise e confrontamento a qualquer tempo.
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. Art. 10. Esta lei entrará em vigor a data de sua Art. 42 Os valores deverão ser pagos direta-
publicaçã.o, revogando-se as disposições em contrário. mente aos estabelecimentos de ensino em que o

Justificação empregado estiver regularmente matriculado, exigin
do-se dos estabelecimentos de ensino a emissão de

A propositura desse projeto visa a criação de recibo em nome da empresa e identificando o mes-
regramentos claros para a comercialização da Erva- mo o nome do aluno a que se referir o pagamento.
Mate, dando nova denominação do produto ·"ex Pa- Art. 52 Os pagamentos de mensalidades de
raguayensis·, com misturas (aromatizantes e açú- que trata o art. 22 não substituem ou complementam
car) de Mate Misto. a remuneração devida a qualquer dos empregados

Tal proposição se deve ao fato de algumas in- beneficiados, nem constitui base de incidência de
dústrias ervateiras estarem adicionando esses ele- qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não
mentos à erva-mate. se aplicando o princípio da habitualidade.

Sabemos que é de costume antigo e de muitas Art. 62 Para efeito de apuração do lucro real, a
pessoas misturarem ervas e açúcar no chimarrão, a fim pessoa jurídica poderá deduzir como despesa ope-
de lhe dar um sabor especial, mas também é sabido que racional os pagamentos e mensalidades escolares
outros ainda preservam o costume do mate amargo. de segundo e terceiro graus efetuados em nome de

Para tanto, objetivamos com o presente projeto, seus empregados, nos termos desta Lei, dentro do
que seja feita uma distinção entre à erva-mate pura e a próprio exercício em que foram pagas.
erva-mate com a adição de açúcar e aromatizantes, a Art. 7l! Além da dedução de que trata o art. 62 a
fim de que o consumidor não tenha dúvidas com, rela- empresa poderá, no exercício em que efetuar os pa-
ção ao produto que está comprando. gamentos, deduzir até dois por cento do Imposto e

Assim como evitar, que por desconhecimento, Renda devido, a título de incentivo fiscal.
alguma pessoa diabética faça uso do Erva-Mate mis- Parágrafo único. O valor a ser deduzido na fór-
turada com açúcar ou outros produtos, que possam ma do art. 7l! será calculado aplicando-se o percen-
trazer algum mal à saúde. tual do Imposto de Renda a que a empresa estiver

Sala das Sessões 8 de abril de 1997. - Enio sujeita sobre o valor dos desembolsos efetuados nos
Baccl, Deputado Federal. termos desta Lei.

PROJETO DE LEI NR 2.954, DE 1997 Art. Sl! Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
(Do Sr. ~nio Bacci) blicação revogando-se as disposições em contrário

Regulamenta o pagamento pelas Justificação
empresa. da. mensalidades escolares de. O Estado brasileiro está falido. Mais da metade
seu. funcionários. das crianças que iniciam a 11 série não concluiu o ci-

O Congresso Nacional decreta: elo básico e outros milhares de jovens não possuem
Art. 12 Esta Lei regula o pagamento de rnensa- recursos para ingressar numa faculdade.

lidades escolares efetuadas pelas empresas em A própria Constituição Federal diz que a edu-
nome de seus empregados. cação é direito de todo o cidadão e dever do Estado.

Art. 22 Toda empresa que possuir empregados Se a União não tem recursos para importante em-
estudantes de segundo e terceiro graus poderá, a preendimento, muitas empresas têm.
seu critério, pagar total ou parcialmente as rnensali- Com a regulamentação deste projeto, empresa
dades devidas aos estabelecimentos de ensino nos deixarão de ser multadas e custearão estudos de 12, 2l!
quais os seus empregados estejam regularmente e 3l! graus, objetivando melhor qualificação profissional e
matriculados. em grande desenvolvimento no setor educacional.

Parágrafo único. Considera-se segundo grau, Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Enio
para os efeitos desta Lei, somente os que forem de Bacci, Deputado Federal.
cursos profissionalizantes. PROJETO DE LEI NR 2.955, DE 1997

Art. 32 Não poderá a empresa adotar critérios (Do Sr. Lima Netto)
de exceção ou privilégio, devendo pagar por todos
seus empregados estudantes de segundo e terceiro Autoriza a criação de área de livre
graus, de forma eqüitativa, podendo serem adotados comércio no município de Volta Redonda
valores fixos por empregados ou um percentual do no Estado do Rio de Janeiro.
valor da mensalidade exigida pelo estabelecimento O Congresso Nacional decreta:
de ensino. Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a
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criar Areas de Livre Comércio - ALC, no Município
de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 22 Considera-se integrantes das áreas de
livre comércio a superfície territorial dos respectivos
municípios.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Município de Volta Redonda abriga a CSN 
Companhia Siderúrgica Nacional. Esta Empresa tem
sido fundamental para o desenvolvimento brasileiro.

No entanto, sua contribuição para Volta Redon
da tem espectos positivos e negativos. Entre os as
pectos negativos está a poluição ambiental e a ex
cessiva atração de trabalhadores que vêem na gran
de companhia uma fonte de empregos.

Estes empregos estão d!minuindo em virtude
do plano de informatização e automação necessário
para manter a compatibilidade da empresa.

Temos que criar empregos nessa cidade que
tanto contribui para o desenvolvimento econômico
brasileiro.

Uma forma de compensar a cidade por todos
seus sacrifícios ao longo dos anos é autorizar a cria
ção na cidade de uma área de livre comércio.

Isto possibilitará à cidade, atrair empresas,
criar empregos e continuar a trabalhar para o desen
volvimento econômico brasileiro.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997. - De
putado Lima Netto.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Gonzaga Patriota e Outros)

Requer a transformação da Sessio
Plenária da Câmara dos Deputados desti
nada a discussão e votação da PEC nQ

173195 em Comissão Geral.

Senhor Presidente,

Requeremos, com base no art. 91, I, do Regi
mento Interno, a transformação da Sessão Plenária
da Câmara dos Deputados em cuja Ordem do Dia
for incluída a Proposta de Emenda Constitucional n2

173195 - Reforma Administrativa em Comissão Ge
rai, destinada a debater, com a audiência de espe
cialistas e representantes da entidade da sociedade
civil e dos servidores públicos, o seu conteúdo e o
do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997.



PROJETO DE ·LEI N2 2.957, DE 1997
(Do Sr. João Faustino)

Em face da grave e prolongada crise fiscal que
o acossa. o Governo Federal vem adotando postura
tímida - quando não omissa - em relação a investi
mentos que contribuam para reduzir as desigualda
des sociais e regionais. tão claras e vergonhosas
que dividem o Brasil em dois países: um, o dos privi
legiados. inseridos no mercado de consumo, bem
nutridos e bem educados; outro, o dos párias, o dos

Parágrafo único. Quando o alienante
das ações ou bens for a União. da parcela
de recursos recebida em moeda corrente,
20% (vinte por cento) serão. obrigatoriamen
te. aplicados no desenvolvimento econômico
e social na região Nordeste. prioritariamente
em programas e projetos ligados à geração
ou administração de recursos hídricos,-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 31! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Altera as disposições do art. 15 da
Lei n2 8.031, de 12 de abril de 1990, que
cria o Programa Nacional de Desestatiza~

ção e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 15 da Lei nl! 8.031, de 12 de abril

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 15. Observados os privilégios le
gais e o disposto neste artigo, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou
bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na
quitação de suas dívidas, vencidas e vincen
das, perante a União.
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PROJETO DE LEI NR 2.956, DE 1997 Daí pennitirem-se o acréscimo de horas suple-
(Do Sr. João Faustino) mentares, o descanso semanal, a concessão obriga-

Dispõe sobre a jornada de trabalho t6ria de .um intervalo para repouso ou alimentação,
do motorista profissional. bem assim o t~abalho notumo. . _

Este projeto que ora submetemos à apreclaçao
O Congresso Nacional decreta: dos Pares do Congresso Nacional pretende faze!"
Art. 12 A jomada de trabalho do motorista pro- justiça a uma das mais sacrificadas categorias pro-

fissional não excederá de 30 (trinta) horas semanais. fissionais, dispensando-se por isso mesmo de qual-
Art. 22 Considera-se, para os efeitos desta lei, quer referência à estatística ou a depoimentos médli-

motorista profissional todo aquele que, sob relação cos como justificadores do seu acerto para merecer
de emprego, preste serviços como encarregado e a acolhida que esperamos venha lhe ser dada.
responsável pela condução de veículo automotor. Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu-

Art. 32 Aplica-se subsidiariamente a esta lei as tado Joio Faustino.
nonnas constantes da Consolidação das Leis do
Trabalho, em especial as previstas nos arts. ~, 59,
67,71,73.

. Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Não há como ficar indiferente à jomada de tra
balho do empregado quando se trata do motorista
profissional.

Grande tem sido o número de iniciativas parla
mentares que, demonstrando preocupação com o
problema, procuram dar ao motorista profissional o
indispensável amparo de nossas leis trabalhistas, fa
zendo com que a regulamentação da atividade pro
fissional dessa nobre classe de trabalhadores se'in
sira no contexto das que recebem tratamento espe
cial da lei, tal a condição de insalubridade. periculo
sidade e penosidade que encerra esse tipo de ativi
dade.

Assim. nossa pretensão, ao disciplinar a jorna
da de trabalho do motorista profissional em 30 (trin
ta) horas semanais. nada rmtis deseja do que possi
bilitar para o exercício dessa atividade condições hu
manas capazes de eliminar o desgaste físico e o
mental. em virtude do excesso de horas trabalhadas
a de uma série crescente de encargos que lhe são
destinados.

Entendemos desnecessários enumerar todas
as outras situações que a CLT, em título próprio 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho - discipli
na e como tal terão que ser respeitadas por todos os
empregados e empregadores. salvo condições espe
ciais que a lei então terá que excePciQnar.

Ao admitir a aplicação subsidiária das normas
da CLT ao projeto. em especial as previstas nos
arts. 58, 59, 67. 71 e 73. cogitamos de dar a matéria
a complementação que faltava para constituir-se
adequada aos seus objetivos.



I - transferências orçamentárias constantes do
Orçamento Geral da União;

\I - transferências de recursos efetuadas pelos
demais participantes;

111 - subvenções, doações e legados;
IV - receitas da venda e exploração comercial

de-tecnologias, prodútos e serviços;
V - rendimentos de aplicações financeiras;
VI - os provenientes de convênios, ajustes e

contratos;
VII - renda de bens patrimoniais;
VIII - recursos de operações de crédito, assim

entendidos os provenientes de empréstimos e finan
ciamentos obtidos;

IX - quaisquer outras receitas operacionais.
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condenados a nascer, viver e morrer como subcida- -Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado:
dãos. I - as sociedades civis, religiosas, pias, morais,

O Programa Nacional de Desestatização nas- literárias, as associações de utilidade pública e as
ceu como fruto de uma filosofia: não cabe ao Estado fundações;
moderno imiscuir-se em segmentos tipicamente re- 1\ - as sociedades mercantis;
servados à iniciativa privada, que, ademais, costuma 111 - os institutos de pesquisa.-
administrá-los de forma mais eficiente. Essa mesma Art. 22 O Estado promoverá, que qualquer área
filosofia, contudo, exige que se eleve a presença es- de conhecimento, a pesquisa científica por intermé-
tatal nas áreas em que ela seja indispensável para a dio de Instituto de Pesquisa, pessoa jurídica de direi-
consecução de imperativos constitucionais, dentre to privado, sem fins lucrativos, regida pelas normas
eles o da correção das desigualdades sociais e re- de direito civil e pela presente lei.
gionais. Art. 311 A União, mediante autorização legislativa

Nada mais justo que as receitas oriundas de específica, poderá constituir Instituto de Pesquisa iso-
privatizações sejam, preferencialmente, canalizadas Iadamente ou com a participação de pessoas jurídicas
para a redução do endividamento público. Tal proce- de direito p1Jblico ou privado, ou pessoas naturais.
dimento, aliado à reforma fiscal que, inevitavelmen- Parágrafo único. O Instituto de Pesquisa cons-
te, terá de ser feita, propiciará condições para que o tituído pela União desenvolverá atividade de interes-
Estado brasileiro consiga superávits que lhe permi- se social e gozará de imunidade tributária em rela-
tam retomar, de modo sistemático, a capacidade de ção às suas rendas, bens e serviços.
investir. Todavia, o povo humilde e sofredor, espa- Art. 411 A lei que autorizar a criação de Instituto
cialmente o do Nordeste brasileiro, não pode esperar de Pesquisa disporá sobre os benefícios fiscais e tri-
mais: a solução, mesmo que paliativa, passa pela butários atribuídos às pessoas jurídicas de direito
alocação dos recursos recebidos em moeda corren- privado ou naturais que sejam integrantes das enti-
te, decorrentes ele privatizações, a projetos ele de- dadas e participem no financiamento das suas ativi-
senvolvimento social e regional, como os que ora dades.
propomos. Quanto às parcelas recebidas em títulos Parágrafo único. O Instituto de Pesquisa adqui-
de emissão do próprio Governo, na medida em que re personalidade jurídica com a inscrição de seus
aqueles forem esterilizados, já contribuirão substan- atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurí-
cialmente para a redução da dívida pública. dicas.

Este é, em síntese, o escopo da proposição Art. 51! O Instituto de Pesquisa terá estatuto
que ora apresentamos, na certeza de que nossos próprio, patrimônio desvinculado da União e dos
pares, em especial aqueles representantes da sofri- eventuais participantes, e autonomia financeira e ad-
da gente nordestina, a apoiarão, incondicionalmente. ministrativa. Nos órgãos colegiados ele delil:5eração,

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Depu- os usuários deverão ter pelo menos um terço das
tado Joio Faustlno. vagas.

REQUERIMENTO DE URG~NCIA Art. 611 Constituem recursos do Instituto de Pes-
quisa:(Dos Srs. Uderes)

PROJETO DE LEI N!! , DE 1997
(Do Sr. Abelardo Lupion)

Altera o art. 16 do Código Civil para
Incluir os Institutos de Pesquisa dentre
as pessoas Jurfdlcas de direito privado,
regula a sua constituição pela Uniio com
• finalidade de promover a pesquisa cien
tffica • autoriza o Poder Executivo a
transformar a Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuária - EMBRAPA, em Ins
tituto de Pesquisa.

Art. 111 O caput do art. 16 do Código Civil (Lei
nll 3.071, de 111 ele janeiro de 1916), passa a vigorar
com a seguinte redação:
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Art. 79- A constituição do patrimônio inicial do cos e entidades da administração pública direta,
Instituto de Pesquisa ou sua elevação poderá ser fei- regidos pelo Regime Jurídico Único, cujas ativida-
ta pelos participantes, mediante transferência de re- des sejam absorvidas pelo Instituto de Pesquísa,
cursos financeiros, bens patrimoniais ou direitos de terão garantidos todos os direitos decorrentes do
qualquer espécie. mencionado regime e integrarão quadro em extin-

Art. 81! O pessoal efetivo do quadro permanente ção do Ministério correspondente, facultada a ces-
do Instituto de Pesquisa será regido pela Consolida- são para o Instituto de Pesquisa em caráter irrecu-
ção das Leis do Trabalho e legislação complementar sável por parte do servidor e com ônus para o Mi-
e por plano de cargos, salários e benefícios próprios. nistério;

§ 1I! A admissão de pessoal efetivo no quadro \I - os empregados de entidades da adminis-
permanente dar-se-á mediante seleção pública de tração pública indireta que já se encontrem regidos
provas ou de provas e títulos, na forma do disposto pelo regime da CLT, cujas atividades forem absorvi-
no estatuto da entidade. das pelo Instituto de Pesquisa, terão seus contratos

§ 21! O Instituto de Pesquisa deverá possuir sis- de trabalho transferidos para o mesmo, sem qual-
tema de remuneração que assegure ao pessoal quer solução de continuidade, passando o Instituto
efetivo do quadro permanente, desvinculada do de Pesquisa, na condição de sucessor universal, a
salário, participação nos ganhos econômicos re- ser responsável por todas as obrigações trabalhis-
sultantes da produtividade de seu trabalho, ou pre- tas, sociais, previdenciárias e outras similares, de-
miação decorrente do atingimento dos objetivos e correntes do contrato de trabalho com a sucedida,
metas, na forma dos planos previamente estabele- inclusive quanto ao tempo de serviço para todos os
cidos pela entidade. efeitos legais;

Art. gll O Instituto de Pesquisa deverá possuir 111 - a transformação das entidades ou órgãos
regulamento próprio de licitação para contratação de e a transferência da propriedade de seus bens imó-
obras, serviços, compras e alienações, não lhe sen- veis, móveis e de seu acervo físico, documental e
do aplicáveis as normas de licitação e contratos ins- material, bem como dos contratos, convênios, direi-
tituídos pela Lei nl! 8.666, de 23 de junho de 1993 e tos e obrigações, será precedida de inventário;
legislação complementar. IV - no exercício financeiro em que houver a

Art. 10. O Instituto de Pesquisa encaminhará transformação de que trata este artigo, os recursos
ao Ministério ao qual estiver vin~ulado, anualmente, anteriormente consignados no Orçamento Geral da
na forma e prazo estipulados nas normas específi- União para a entidade ou órgão transformado serão
cas, o balanço geral e as demais demonstrações fi- automaticamente transferidos para o Instituto de
nanceiras do exercício, bem como o relatório das ati- Pesquisa, assegurada a liberação periódica do res-
vidades desenvolvidas e dos resultados alcançados, pectivo desembolso financeiro em favor do Instituto
os quais, após análise e aprovação, serão enviados de Pesquisa.
ao Tribunal de Contas da União. § 1I! Não será incorporada aos vencimentos do

Art. 11. O Poder Público, por intermédio do Mi- servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que
nistério ao qual esteja vinculado, firmará Contrato de vier a ser paga pelo Instituto de Pesquisa.
Gestão com o Instituto de Pesquisa, no qual serão Art. 13. O Instituto de Pes,quisa sub-rogar-se-á
discriminadas as atribuições, responsabilidades e di- nos direitos e obrigações pertinentes às entidades e
reitos das partes. órgãos públicos cujas atividades sejam por ele ab-

Parágrafo único. O Contrato de Gestão será in- sorvidas, operando-se a sub-rogação de forma am-
dispensável para que o Instituto de Pesquisa receba pia, sem solução de continuidade e inde-
dotação orçamentária e recursos financeiros do Te- pendentemente de qualquer manifestação das par-
souro Nacional nos exercícios imediatamente subse- tes ou formalidade adicional.
qüentes ao da sua constituição. Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a

Art. 12. A transformação de órgão público ou transformar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
de entidade integrante da administração pública dire- pecuária - EMBRAPA, instituída por força do dispos-
ta ou indireta e a absorção de suas atividades e ser- to na Lei nl! 5.851, de 7 de dezembro de 1972, em
viços por Instituto de Pesquisa constituído na forma Instituto de Pesquisa, vinculado ao Ministério da
prevista nesta lei, será autorizada por lei específica, Agricultura e do Abastecimento, na forma do dispos-
que deverá observar os seguintes preceitos: to nesta lei.

I - os servidores em exercício em órgãos públi- Art. 15. A presente lei entra em vigor na data
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de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Tenho a honra de submeter à superior conside
ração de Vossa Excelência o anexo, projeto de lei
que altera o artigo 16 do Código Civil - lei nll

3.071, de 1!l de janeiro da 1916 -, para nele incluir
entre as pessoas jurídicas de direito privado já
existentes, um novo tipo de instituição, que são os
-Institutos de Pesquisa-, cuja finalidade exclusiva
será a de promover a pesquisa científica. O Pl
tem ainda, o objetivo de regulamentar a constitui
ção dessas novas entidades pela União e autoriza
o Poder Executivo a transformar a Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA em
Instituto de Pesquisa.

1. A Reforma Administrativa incorporada pelo
Projeto de Emenda Constitucional nll 173 prevê alte
ração no artigo 30 da Constituição Féderal dispondo,
expressamente, que as empresas públicas, majorita
riamente dependentes de recursos do Tesouro Na
cional, dentro de dois anos, deverão ser extintas ou
transformadas.

2. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária - EMBRAPA é constituída sob a forma jurídi
ca de empresa pública.

3. Não deve ser motiv.o de angústia para a so
ciedade e tampouco para os quadros da Embrapa,
Senhor Presidente, a expectativa da transformacão
e muito menos o risco de extinção, nos próximos
dois anos.

4. Como a alternativa de transformação, se
[undo o modelo constante no Plano Diretor da Re-

forma do Estado se refere exclusivamente às Autar
quias e Fundações Públicas, tomamos a iniciativa de
propor a transformação da Embrapa em Instituto de
Pesquisa.

5. A proposta, consubstanciada no presente
projeto de lei, prevê a alteração do art. 16 do Código
Civil Brasileiro para nele inserir a figura de nova pes
soa jurídica de direito privado denominado Instituto
de Pesquisa.

6. A presença da União Federal no instituto de
pesquisa é fundamental para assegurar estabilidade
à Emprapa cujas atividades demandam muitos anos
para chegar a alguns resultados de pesquisa de va
lor estratégico para o Brasil corno, por exemplo, nas
áreas florestal, de melhoramento genético, recursos
naturais ou a fixação de nitrogênio no solo que de
mandou mais de 15 anos para atingir resultados
econômicos expressivos para o País.

7. A participação da União Federal no instituto
de pesquisa é indispensável face à visão holística do
Estado no atendimento das necessidades sociais.
Todavia, esta proposta também abre à iniciativa pri
vada a possibilidade de vir a se associar à União na
constituição de instituto de pesquisa, ou constituí-los
isoladamente mediante incentivos, vindo a financiar
parte de suas atividades.

8. O modelo ora proposto busca assegurar fle
xibilidade administrativa ao desenvoMmento de pes
quisa cientffica e está em consonância com a visão
gerencial proposta no Plano Diretor da reforma do
Estado.

9. O presente projeto de lei abre a possibilida
de de outras instituições científicas que sabidamente
enfrentam grandes dificuldades virem a adotar a
configuração jurídica de instituto de pesquisa.

10. Este projeto sinaliza a necessidade da
União Federal promover a atividade científica, urna
das mais fortes alavancas para o Brasil enfrentar to
dos os desafios que se avizinham com a chegada do
próximo milênio, o que os países hoje desenvolvidos
já vem fazendo há mais de um século.

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, t R VICe-Presidente.

O SR. REMI TRINTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. EX- a palavra.



Tem a palavra o Sr. Arlindo Chinaglia, pelo Blo
co Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

O Sr. Arlindo Chinaglia (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Governo, numa operação de propaganda
eficaz, conseguiu reduzir o debate da reforma admi
nistrativa pela sociedade a um dos aspectos que,
sem dúvida, julgamos relevante, mas que não é o
único: o teto salarial.

Mesmo neste ponto muito importante, o Gover-
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O SR. REMI TRINTA (BlocoIPMDB - MA. Pela tuição Federal e infringiu-se todo o ordenamento jurí-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- dico deste País.
dente, Sras e Srs Deputados, a violência no meio ru- Sr. Presidente, quero, desta tribuna, manifestar
ral vem crescendo de forma acentuada nos últimos minha preocupação com a instalação da lei da selva
meses, e este fenômeno se deve ao contínuo au- no meio rural brasileiro. Ninguém pode assumir as
mento das invasões de fazendas por milhares de fa- funções exclusivas do Estado, nem, muito menos,
mílias de agricultores, sob os auspícios e apoio 10- fazer justiça com as próprias l)1ãos.
gístico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Se é verdade que a invasão coletiva de pro-
Terra - MST. priedade rural constitui esbulho possessório, delito ti-

No ano passado, segundo notícias veiculadas pificado pelo art. 161 do Código Penal Brasileiro,
na imprensa, o MST movimentou 44.647 famílias em não é menos verdade que, nos termos do nosso or-
167 ocupações. Atualmente, existem 45 mil famílias, denamento penal, é também considerado como cri-
segundo o MST, ou 20 mil, segundo o Incra, que se me o excesso, culposo ou doloso, praticado pelo
encontram em 244 acampamentos espalhádos por proprietário que, valendo-se de meios superiores
este País, números estes que, no entanto, devem aos necessários, exceder-se nos atos de desforço
ser continuamente atualizados, tendo em vista as imediato e de defesa de suas terras.
sucessivas invasões dos últimos dias. Sr. Presidente, Sras e Srs Deputados, não res-

Porém, Sr. Presidente, o que mais assusta não tam dúvidas de que é dever das autoridades compe-
é, na verdade, o fenômeno deste movimento social, tentes coibir a violência que se alastra por todo o ter-
já considerado por muitos como o de maior impor- ritório nacional. Uma polícia bem treinada, um Minis-
tância, na história recente deste País, não só pelo tério Público atuante e um Poder Judiciário mais ágil
seu alto nível de organização, como também pela são a melhor receita para que voltem a prevalecer,
sua elevada capacidade de cooptação de trabalha- no campo, o Estado de Direito, a garantia das Iiber-
dores rurais das mais distantes regiões do País. O dades fundamentais e a aplicação da lei.
que mais assusta, na verdade, é a progressiva inci- Mas as ações do Governo não podem restrin-
dência de atos de violência e de mortes no nosso gir-se à esfera jurídica e policial. O Governo há de
meio rural, em invasões de propriedades que, se- fazer-se presente, também, como agente de uma
gundo os critérios do MST, são improdutivas. Con- política na qual sejam garantidos os direitos sociais
trapondo-se a este movimento, os fazendeiros, de todos os compatriotas.
acuados diante das ameaças de invasões e cientes E, no meio rural, a justiça social se faz com a
da omissão governamental, fizeram ressurgir a justa distribuição das terras, criando oportunidade de
União Democrática Ruralista, antigo reduto do con- trabalho para todos que se proponham a nelas pro-
servadorismo rural. duzir. É fundamental que o Governo se antecipe, em

Se, no campo da Física, a toda ação corres- suas ações, à demanda pela terra, para que espetá-
ponde uma reação, no meio rural o mesmo vem culos de invasões, violências e mortes não mais
acontecendo. Forças antagônicas estão-se enfren- ocupem os espaços de nossos jornais e os noticiá-
tando, à revelia de nosso ordenamento legal. rios de nossas tevês.

Cito, aqui, apenas como exemplo, o recente Era o que tinha a dizer.
confronto entre fazendeiros e o MST, na Fazenda O Sr. Presidente (Heráclito Fortes) - Vai-se
São Domingos, no Município de Sandovalina, no passar ao horário de

Pontal do Paranapanema, em que oito agricultores VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
foram feridos a tiros.

Na seqüência dos fatos, o MST anunciou, em
encontro estadual, que reagirá com violência caso
seus integrantes sejam recebidos a tiros, durante in
vasões de fazendas. Da mesma forma, reagiram 50
fazendeiros ligados à UDR, que passaram a montar
plantão em fazenda localizada no Pontal.

Contata-se, com facilidade, que se instalou no
campo a lei do mais forte. Regrediu-se à época em
que o direito da força se sobrepunha à força do direi
to. Rasgou-se o contrato social. Ignorou-se a Consti-
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no articula com sua base de apoio, aquilo que vai mais sua coluna vertebral ereta, ele estará subordi-
comprometer a própria imagem do Congresso Na- nado ao mandante de plantão.
cional, pOl1que não almeja de fato uma reforma admi- Por ,'sso Sr P"esl"de te ap I D, . In, e amos para os e-
nistrativa, mas um retrocesso administrativo, que co- putados da base do Governo no semido de refleti-
meça marcado pelo privilégio. d clJ

Mas não é SÓ, Sr. Presidente. É fundamental rem, e não reduzirem esse oebate a um acmdo que
vai denegrir a imagem do Congresso Nacional.

que a sociedade brasileira entenda que, se a pro- Era o que tinha a dizer.
posta do Govemo vier a ser aprovada, as empresas
estatais poderão definir em seu estatuto, normas O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
próprias para a contratação de serviços, o que inclui peço a palavra para uma questão de omem.
permissão para firmar contrato de gestão. Ou seja, a O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
reforma administrativa vem para acabar com a licita- V. ExA a palavra.
ção nas empresas estatais, quando em nosso País O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
um dos maiores males é exatamente a apropriação Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr"
indébita do dinheiro público. Presidente, diz o § 72 do art. 82, modificado e assi-

Outro elemento que não é de reforma adminis- nado pelo então Presidente da Casa, Deputado Luís
trativa, mas, sim, de reti1OCesso administrativo, diz Eduamo, no dia 21 de fevereiro de 1995:
respeito à flexibilização dos concursos públicos. Na
medida em que se permite ingressar no serviço pú- Terminado a Omem do Dia, encerrar-
blico através de concurso _ assim mal denominado _ se-á o registro eletrônico de presença.
com regras diferenciadas de acordo com a vaga plei- Há pouco, o Presidente da Casa, Deputado Mi-
teada, na vemade, estamos acabando com esse ins- chel Temer, transferiu a Omem do Dia de hoje para
trumento que democratiza para todo brasileiro e bra- amanhã. Portanto, ao assim fazê-lo, baseado neste
sileira de ascensão social para realizar um trabalho artigo regimental, S. ExB teria de imediatamente fa-
nobre como é o de servidor público. zer cessar o registro eletrônico no painel.

Outra parte relevante da reforma administrativa, Sr. Presidente, levanto esta questão de omem
é a quebra da estabilidade. Deendemos a estabilidade porque estamos aqui das 14h às 17h10min, e, nesse
não para que o servidor seja incorretamente avaliado, espaço de tempo, somente 160 parlamentares mar-
mas, sim, para defender todo aquele que, no livre caram sua presença no painel. De repente, como
exercício de sua função, vai impedir que chefe, chefes, num passe de mágica, em praticamente quinze mi-
apaniguados ou apadrinhados venham a exercer o pc- nutos, mais de 150 parlamentares já marcaram sua
der público com a elite está habituada, ou seja, em seu presença no painel, o que significa que estavam pela
benefício próprio. que é um retrocesso administrativo, Casa fazendo corpo mole e não tiveram a dignidade
é querer acabar com o conceito de irredutibilidade do de vir ao plenário marcar sua presença.
salário, na medida em que, a bel-prazer do Poder Exe- A Mesa deveria ter colocado o projeto em vota-
cutivo, o servidor poderá ser colocado em disponibili- ção para que as lideranças do Governo encaminhas-
dade, inclusive tendo reduzido seu salário. sem a obstrução. A liderança não pode fazer obstru-

Portanto, estamos aqui para questionar e de- ção sem que o projeto tenha sido colocado em vota-
nunciar essa proposta de reti1OCesso administrativo. ção. Isso não é obstrução. E quem não comparece
E, mais do que isso, estamos conclamando não só ao plenário para marcar sua presença não pode ser
os servidores públicos, mas também a sociedade remunerado.
brasileira, para entenderem que, ao romper do sécu- Sr. Presidente, sou testemunha de que V. ExB
lo XXI, é inaceitável o Governo transformar o serviço é cumpridor do dever, portanto peço a V. ExA que
público numa vemadeira reserva de mercado para a suspenda o registro eletrônico para que pelo menos
oligarquia dele se servir, fazendo com que se perca aprendam a fazer obstrução. É muito fácil fazer obs-
de vista a possibilidade de modernizar de fato, ou trução sem compal1eCer a Casa. Obstrução se faz
seja, de profissionalizar o serviço público, em que o com os presentes no plenário da Câmara dos Depu-

servidor entra através de concurso, adquire estabili- tados.
dade, enfim, tem uma profissão à altura de sua pró- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Agra-
pria definição, que é a de servir ao público. Se essas deço a V. ExB a referência a este presidente pelo
mudanças forem aprovadas, o servidor não terá zelo com que respeita e cumpre o Regimento da

Casa.
Deputado Chico Vigilante, respondendo a sua



ENCERRAMENTOVIII

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

As denúncias levadas a efeito pelos sindicalis
tas punidos não são propriamente novidades trazi
das a público. Por diversas vezes a imprensa de
todo o País trouxe a lume notícias do mesmo teor,
particularmente no que se refere ao nepotismo e ao
uso do processo de indicação da figura' anacrônica
do juiz classista, como forma de distribuição de be
nesses e apropriação indevida do dinheiro público,
além de recentes denúncias sobre acumulação ilegal
de cargos públicos.

O que chama a atenção no caso é o expedien
te utilizado por alguns órgãos da Justiça do Trabalho
para fazer calar seus autores e retaliar aqueles que
tiveram coragem de levá-Ias a público.

É lamentável que no próprio seio do Poder Ju
diciário ainda existam pessoas que se considerem
acima da lei. Em que pese à honradez e à seriedade
da grande maioria dos membros do Poder Judiciário
brasileiro, merecedores de toda a confiança de nos
so povo, é absolutamente vergonhoso que alguns
setores minoritários daquele Poder busquem afastar
as críticas e denúncias acerca de condutas no míni
mo imorais, do ponto de vista administrativo, com
expedientes tipicamente autoritários e intimidativos.

Chega a ser um contra-senso que a própria
Justiça do Trabalho, a quem incumbe, acima de
tudo, pacificar os conflitos trabalhistas, buscando
prioritariamente a via da conciliação, trate os dirigen
tes sindicais de seus servidores à base de ameaças
e punições administrativas, até mesmo quando estes
buscam apenas o cumprimento da lei.

Os punidos recorreram à Justiça Federal. No
caso do sindicalista Paulo Rios, o Juiz Federal Flávio
Dino, da primeira instância, julgou procedendo o pe
dido de anulação da demissão de determinou a rein
tegração do servidor.

Gostaríamos de manifestar nossa solidarieda
de às entidades e aos servidores da Justiça Federal
e Ministério Público da União, em especial aos sindi
calistas punidos, Paulo Rios e Moysés Szmer Perei
ra, e fazer um apelo a que o Superior Tribunal de
Justiça julgue o mais rapidamente possível os pro
cessos, anulando as punições aplicadas, como é de
direito.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
a palavra o nobre Deputado Haroldo Sabóia, pelo
Bloco/Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

O SR. HAROLDO SABÓiA (BlocolPT - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 5 de abril, última sex
ta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário
Federal (SINTRAJUFE) realizou, na porta do Tribu
nal Regional do Trabalho do Maranhão (TRTIMA),
uma manifestação para lembrar os dois anos da de
missão do sindicalista Paulo Rios, que foi desligado
do TRT depois de divulgar denúncias acusando o
Presidente do Tribunal, Sr. Alcebíades Dantas, de
praticar nepotismo.

Em março de 1995, Paulo Rios, funcionário do
TRT do Maranhão, Presidente do Sindicado dos Tra
balhadores do Judiciário Federal e Ministério Público
no Maranhão e, também, Coordenador-Geral da FE
NAJUF, foi demitido em questionável Processo Ad
ministrativo, tendo como motivação real da punição
o fato de o sindicalista ter denunciado junto ao Tribu
nal de Contas da União e tomado públicas provas
que demonstravam a contratação de parentes sem
concurso público, indicação fraudulenta de juízes
classistas, concessão indevida de diárias a familia
res de juízes e requisição de "funcionários fantas
mas· de Prefeituras.

Essa demissão somou-se à cassação da apo
sentadoria de Moysés Szmer Pereira, em dezembro
de 1993, funcionário aposentado do Tribunal Regio
nal do Trabalho do Rio de Janeiro, à época Presi
dente do Sindicato dos servidores da Justiça Fede
ral do Rio de Janeiro e atual Coordenador-Geral da
Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhado
res do Judiciário Federal e Ministério Público da
União - FENAJUF. Moysés Szmer Pereira teve sua
aposentadoria por tempo de serviço cas$8da com
base num inquérito administrativo motivado pelas
denúncias levadas a efeito por este sindicalista con
tra irregularidades administrativas, configuradas na
contratação de parentes sem concurso, uso indevido
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questão de ordem, baseado exatamente no mesmo de recursos públicos, etc., praticadas por autorida-
artigo, no § 62, como requer V. ExA, iremos encerrar des do TRTIRJ.
o painel eletrônico, muito embora fique assegurado,
para efeitos administrativos, a presença dos parla
mentares que fizeram obstrução e estiveram presen
tes a Casa.

Portanto, atendendo à solicitação do Deputado
Chico Vigilante, encerraremos o painel, garantindo,
para efeitos administrativos, a presença dos que es
tão na Casa.
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues _
PFL; Luciano Castro _ PSDB; Moisés Lipnik _ PTB;
Salomão Cruz _ PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro _ PFL; Sérgio Barcellos _ PFL.

Pará

Gerson Peres _ PPB; Hilário Coimbra _ PSDB;
Mário Martins _ Bloco _ PMDB; Nícias ,Ribeiro _
PSDB; Raimundo Santos _ PFL; Socorro Gomes _
Bloco _ PCdoB.

Amazonas

Alzira Ewerton _ PSDB; Arthur Virgnie;> _ PSDB;
Luiz Fernando _ PSDB.

Rondônia

Emerson Olavo Pires _ PSDB; Marinha Raupp
_ PSDB; Oscar Andrade _ Bloco _ PMDB; Silvernani
Santos _ PPB.

Acre

Chicão Brígido _ Bloco _ PMDB; João Maia _
PFL; Ronivon Santiago _ PFL; Zila Bezerra _ PFL.

Tocantins

Freire Júnior _ Bloco _ PMDB; João Ribeiro _
PPB; Osvaldo Reis _ PPB.

Maranhão

César Bandeira _ PFL; Costa Ferreira _ PFL;
Davi Alves Silva _ PPB; Magno Bacelar _ PFL; Mar
cia Marinho _ PSDB; Nan Souza _ Bloco _ PSL; Ro
berto Rocha _ PSDB; Sarney Filho _ PFL.

Ceará

Antônio BaJtvnann _ PSDB; Antônio dos santos _
PFL; Amon Bezena _ PSDB; Leõnidas Cristina _ PSDB;
Marcelo Teixeira _ Bloco _ PMDB; Nelson Otoch _
PSOB; Pimentel Gomes _ PSOB; Roberto Pessoa _
PFL; RomrneI Feijó _ PSDB; VICente Arruda _ PSDB.

Piauí

Alberto Silva _ Bloco _ PMDB; Júlio César _
PFL; Mussa Demes _ PFL; Paes Landim _ PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado _ PFL; Henrique Eduardo Al
ves _ Bloco _ PMDB.

Paraiba

Efraim Morais PFL.

Pernambuco

Ademir Cunha _ PFL; Antônio Geraldo _ PFL;
Fernando Lyra _ PSB; João Colaço _ PSB; José Men
donça Bezerra _ PFL; Mendonça Filho _ PFL; Pedro
Correa _ PPB; Roberto Fontes _ PFL; VICente André
Gomes _ PSB; Wolney Queiroz _ Bloco _ PDT.

Alagoas

Augusto Farias _ PPB; Ceci Cunha _ PSDB;
Talvane Albuquerque _ PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro _ PSDB.

Bahia

Aroldo Cedraz _ PFL; Benito Gama _ PFL; Fé
lix Mendonça _ PTB; Geddel Vieira Lima _ Bloco _
PMDB; Jaime Fernandes _ PFL; Jairo Azi _ PFL;
Jairo Carneiro _ PFL; Jonival Lucas _ PFL; José
Lourenço _ PFL; Luís Eduardo _ PFL; Manoel Cas
tro _ PFL; Mário Negromonte _ PSDB; Pedro lrujo _
Bloco _ PMDB; Roland Lavigne _ PFL; Simara Ellery
_ Bloco _ PMDB; Ursicino Queiroz _ PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves _ PSDB; Aracely de Paula _ PFL;
Bonifácio de Andrada _ PPB; Francisco Horta _ PFL;
Herculano Anghinetti _ PPB; Ibrahirn Abi-Ackel_ PPB;
Israel Pinheiro _ PTB; Jaime Martins _ PFL; João Ma
galhães _ Bloco _ PMDB; José Rezende _ PPB; José
Santana de Vasconcellos _ PFL; Mauro Lopes _ Bloco
_ PMDB; Narcio Rodrigues _ PSDB; Osmânio.Pereira
_ PSDB; Paulo Heslander _ PTB; Philemon Rodrigues
_ PTB; RomeI Anizio _ PPB; Ronaldo Perim _ Bloco _
PMDB; Sérgio Naya _ PPB.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes _ PTB; Feu Rosa
_ PSDB; Marcus VICente _ PSDB; Rita Camata _
Bloco _ PMDB.

Rio de Janeiro

AJcione Athayde _ PPB; Alexandre Santos _
PSDB; Arolde de Oliveira _ PFL; carlos Alberto Cam
pista _ PFL; Rávio Palmier da Veiga _ PSDB; Francis
ca Silva _ PPB; Itamar Serpa _ PSDB; João Mendes _
PPB; José carlos Coutinho _ PFL; Uma Netto _ PFL;
Moreira Franco _ Bloco _ PMDB; Osmar Leitão _ PPB;
Paulo Feijó _ PSDB; Ronaldo Santos _ PSDB; Rubem
Medina _ PFL; Sérgio Arouca _ PPS.
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São Paulo

Ayres da Cunha _ PFL; Celso Russomanno_
PSDB; Cunha Lima _ PPB; Duilio Pisaneschi _ PTB;
Franco Montoro - PSDB; João Mellão Neto _ PFL;
José Coimbra _ PTB; José de Abreu _ PSDB; Juran
dyr Paixão _ Bloco _ PMDB; Lamartine Posella _
PPB; Marcelo Barbieri _ Bloco _ PMDB; Marquinho
Chedid _ Bloco _ PSD; Marta Suplicy _ Bloco _ PT;
Maurício Najar - PFL; Nelson Marquezelli _ PTB;
Paulo Lima _ PFL; Salvador Zimbaldi _ PSDB; Silvio
Torres _ PSDB.

Mato Grosso

Pedro Henry _ PSDB; Welinton Fagundes _ PL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho _ PPS; Osório Adriano _
PFL; Wigberto Tartuce _ PPB.

Goiás

Jovair Arantes _ PSDB; Lidia Quinan _ Bloco _
PMDB; Nair Xavier Lobo _ Bloco _ PMDB; Orcino
Gonçalves _ Bloco _ PMDB; Pedro Canedo _ PL;
Vi/mar Rocha _ PFL; Zé Gomes da Rocha _ Bloco _
PSD.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi _ PPB; Marilu Guimarães _ PFL;
Nelson Trad _ PTB; Saulo Queiroz _ PFL.

Paraná

Affonso Camargo _ PFL; Basílio Villani _
PSDB; Fernando Ribas Carli _ Bloco _ por;
José Borba _ PTB; Luciano Pizzatto _ PFL; Luiz
Carlos Hauly _ PSDB; Paulo Cordeiro _ PTB; Ri
cardo Barros _ PPB; Ricardo Gomyde _ Bloco _
PCdoB.

Santa Catarina

Hugo Bihel _ PPB; João Pizzolatti _ PPB; Mário
Cavallazzi _ PPB; Milton Mendes _ Bloco _ PT; Paulo
Bornhausen _ PFL; Raimundo Colombo _ PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck _ PSDB; Adylson Motta _
PPB; Arlindo Vargas _ PTB; Augusto Nardes _ PPB;
Darcísio Perondi _ Bloco _ PMDB; Eliseu Padilha _
Bloco _ PMDB; Ezidio Pinheiro _ PSDB; Waldomiro
Fioravante _ Bloco _ PT; Veda Crusius _ PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Amapá

Antônio Feijão - PSDB.

Pará

José Priante - Bloco - PMDB.

Tocantins

Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

Mauro Fecury - PFL.

Ceará

Paes de Andrade - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José AI
demir - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL;
Ricardo Heraclio - PSB; Sérgio Guerra - PSB; Wil
son Campos - PSDB.

Alagoas

José Thomaz Nono - PSDB.

Sergipe

Bosco França - PMN.

Bahia

Prisco Viana - PPB.

Minas Gerais

Antônio do Valle - Bloco - PMDB;.Mário de
Oliveira - PPB; Raul Belém - PFL; Vitório MedioU ~

PSDB.

Rio de Janeiro

Eduardo Mascarenhas - PSDB; Fernando
Gonçalves - PTB; Laura Carneiro - PFL; Maria da
Conceição Tavares - Bloco - PT; Roberto Jefferson
-PTB.

São Paulo

Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Cunha
Bueno - PPB; Maluly Netto - PFl; Teima de Souza
- Bloco - PT; Vadão Gomes - PPB; Vicente Cascio
ne - PTB; Welson Gasparini - PSDB.

Mato Grosso

Tete Bezerra - Bloco - PMDB.
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Goiás

Barbosa Neto - Bloco - PMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; sandro Mabel- Bloco - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Marisa Serrano - Bloco - PMDB.

Paraná

Antônio Ueno - PFL; Nedson Micheleti - Bloco
-PT.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Neuto
de Conto - Bloco - PMDB.

SENHOR PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quarta
feira, dia 9, às 14 horas, a seguinte,

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

RITO ESPECIAL
(Art. 202, elc art. 191 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO,

N2 173-B, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro tumo, da
Proposta de Emenda à Constituição n2 173-A, de 1995,
que modifica o Capítulo da Administração Pública,
acrescenta normas às Disposições Constitucionais Ge
rais e estabelece normas de transição; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, com emendas, com
declarações de voto dos Srs. Nilson Gibson, Gérson
Peres, Coriolano Sales, Jarbas Lima, Almino Affonso,

Régis de Oliveira, Jair Siqueira, Udson Bandeira, Mar
celo Déda, Milton Temer, Milton Mendes, Matheus
Schmidt, Vicente Arruda, ~nio Bacci, Haroldo Uma,
Nestor Duarte, Aldo 'Arantes, Bonifácio de Andrada,
Zulaiê Cobra, lvandro Cunha Uma e Roberto Magalhães
(Relator: Sr. Prisco Viana); e da Comissão Especial,
pela aprovação, com.substitutivo, pela aprovação par
cial das Emendas apresentadas na Comissão nll'l 3, 6,
8,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,31,33,
36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,49,51,52,53,54,
56, 57, 58, 59 e 60; e pela rejeição das Emendas nll'l1 ,
2,4,5,7;9,10,11, '12,13,21,23,26,27,29,32,34,
35, 39, 47, 48, 50 e 61, com complement.ação de voto,
contra os votos dos Deputados Régis de Oliveira,
Vicente Cascione, Jair Bolsonaro, Prisco Viana, Ale
xandre Cardoso, Marcelo Déda, Maria Laura, Teima de
Souza, Eurípedes Miranda, Matheus Schmidt e Agnelo
Queiroz. A Deputada Elcione Barbalho apresentou de
claração de voto. O Deputado Agnelo· Queiroz apre
sentou voto em separado. Apresentaram, em conjunto,
votos em separado, os Deputados Marcelo Déda, Maria
LauraeTeima de Souza, e os DeputadosMatheus Schmidt
e Eurípedes Miranda (Relator: Sr. Moreira Franco).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS

l-EMENDAS

11- RECURSOS

1. CONTR~ APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSAO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 12

INTERPOSiÇÃO DE RECU~SO: ART. 58, § 32

combinado com ART. 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

Nt 2.843-A197 (PODER EXECUTIVO) -Autoriza o'
Presidente da República a proceder à restitui
ção dos bens de que trata o Decreto n2 65.157,
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de 15 de setembro de 1969, e dá outras provi
dências.

ÚLTIMO DIA: 9-4-97

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIAUDA
DE - ART. 164, § 11l

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 211 e § 3l1)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉCUR
SO: ART. 164, § ~

PROJETO DE LEI:

NIl 2.830197 (MARCUS VICENTE) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de leitura de periódicos nas esco
las públicas.

ÚLTIMO DIA: 9"'4-97
N2 2.836197 (JOSÉ PIMENTEL) - Acrescenta parágra

fo ao art. 26 da Lei nll 9.394/96, tomando obriga
tória a inclusão da disciplina Educação
Orçamentária, na grade curricular das escolas
brasileiras.

ÚLTIMO DIA: 9-4-97
NIl 2.839197 (UMA NETO) - Dispõe sobre a auditoria

dos benefícios concedidos pelo INSS.

ÚLTIMO DIA: 9-4-97

PROJETO DE LEI:

NIl 2.279/96 (JORGE WILSON) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de as embalagens comer- RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
ciais de produtos derivados do tabaco estampa- PARA O GRANDE EXPEDIENTE
rem informação das doenças que o uso possa - ABRIL DE 1997-
provocar. Data Dia da Semana Hora Nome

ÚLTIMO DIA: 9-4-97
9 41.feira 15:00 Regina Uno

15:25 Talvane Albuquerque

NIl 2.802197 (HUGO RODRIGUES DA CUNHA) - 10 51.feira 15:00 Ademir Cunha
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 15:25 Haroldo Sabóia
Técnica Federal de Uberaba, no Estado de Mi- 11 61..feira 10:00 Luiz Alberto
nas Gerais. 10:25 Asdrubal Bentes

ÚLTIMO DIA: 9-4-97 10:50 Chico Vigilante
11:15 Agnelo Queiroz
11:40 SameyFilho

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos do 12:05 GilneyViana
12:30artigo 137, § 12 do RI. Prazo para apresentação
12:55 Paulo Paim

de recurso artigo 137, § 211 (5 sessões). As seguin- 13:20 Marcus Vicente
tes proposições:

14 21.feira 15:00 Pedro Valadares
15:25 Airton Dipp
15:50 Canos Airton

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 16:15 Canos Cardinal

N1l 146197 (ERALDO TRINDADE) - Autoriza o Banco
16:40 Humberto Costa
17:05 Bonifácio de Andrada

Nacional de Desenvolvimento Econômico e So- 17:30 Aroldo Cedraz
cial - BNDES e repassar r9f?~r,;os para bancos 17:55 Vânio dos Santos
estaduais atuarem como agências de fomento 18:20 Cláudio Chaves
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 15 3M-feira 15:00 Padre Roque
País, nos termos do art. 43 da Constituição Fede- 15:25 Alzira Ewerton
ral, e dá outras providências.

16 4ª·feira 15:00 José Unhares
ÚLTIMO DIA: 9-4-97 15:25 Lídia Quinan
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10:50 Antonio do Valle
17 5!!·feira 15:00 Moisés Bennesby 11:15 Augusto Carvalho

15:25 Ricardo Barros 11:40 Augusto Viveiros
18 61·feira 10:00 Dalila Figueiredo 12:05 Nícias Ribeiro

10:25 Enivaldo Ribeiro 12:30 Fernando Ferro
10:50 zaire Rezende 12:55 Waldomiro Fioravante
11:15 Sérgio Miranda 13:20 Arnon Bezerra
11:40 Adroaldo Streck 28 21..feira 15:00 Nilson.Gibson
12:05 Arlindo Vargas 15:25 Adhemar de B. Filhos
12:30 Nárcio Rodrigues 15:50 César Bandeira
12:55 Freire Júnior 16:15
13:20 Luciano Zica 16:40 Joana D'are

22 31·feira 15:00 Luiz Carlos Hauly 17:05 João Paulo
15:25 José Augusto 17:30 Cunha Lima

41..feira José Genoíno
17:55 Paulo Rocha

23 15:00 18:20 Ricardo Rique
15:25 Matheus Schmidt

29 3L feira 15:00 Jaime Martins
24 51·feira 15:00 Noel de Oliveira 15:25 Francisco Silva

15:25 Mário Negrornonte

61·feira
30 4!·feira 15:00 Maria Valadão

25 10:00 Osvaldo Reis 15:25 Armando Abílio
10:25 Nedson Micheleti

....
ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

I . COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

PAU T A N° 03/97 3·

Local: Plenário 6 • Anexo 11
Horário: 10 horas
A· Requerimentos:

1 • Requerimento nO 01/97 • do Sr. Adelson
Salvador • que "Solicita, conforme o art. 24,
XIV, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a convocação do Senhor Eduardo
Souza Martins, Presidente do IBAMA, para
discutir nesta Comissão de Agricultura, a
política nacional do órgão com relação aos
cultivos extensivos dos seringais".

Requerimento nO 02/97 - do Sr. Luiz Mainardi·
que "Solicita, nos termos do art. 50, da 4 •
Constituição Federal, seja convocado para
participar de reunião de audiência pública no
Plenário desta Comissão, o Senhor Ministro da
Indústria. do Comércio e do Turismo, a fim de

prestar esclarecimentos sobre o comércio,
com o exterior, de produtos agrícolas
brasileiros, a partir da implementação do
Mercosul e, em particular, após a implantação
do Plano Real".

Requerimento nO 03/97 • do Sr. Alcides
Modesto· que "Requer, nos termos do art. 50,
da Constituição Federal, seja convocado para
participar de reunião de audiência no Plenário
desta Comissão, o Senhor Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, a fim de
proceder à avaliação da execução do
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar· PRONAF, no exercício de
1996.
Requer ainda, seja convidado para participar
da reunião de audiência pública em questão, o
Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura· CONTAG".

Requerimento nO 04/97 - do Sr Waldomiro
Fioravante • que "Solicita sejam convocados
para participar de reunião de audiência pública
no Plenário desta Comissão, os Senhores
Ministro da Fazenda e Ministro da Agricultura
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5-

6-

7-

8-

e do Abastecimento, a fim de prestarem
esclarecimentos sobre: 1) a política agrícola
posta em prática, a partir do Plano Real, em
especial, sobre os instrumentos de tarifação,
tributação, creditício, de comercialização e
preços; 2) os efeitos, na base produtiva interna
da agricultura, decorrentes da política acima
mencionada, em particular, dos instrumentos
operadores da liberalização comercial do
setor; 3) os recursos para a safra 96/97,
expectativas de produção,· preços, renda,
importação de alimentos, estoques, etc...; 4) o
quadro atual de endividamento do setor, e o
balanço da política de securitização das
dívidas com o crédito rural".

Requerimento nO OS/97 - do Sr. Adão Pretto 
que "Requer, com fulcro no art. 29, li, do
Regimento Interno da Câmara, a criação de
Subcomissão Especial com o propósito de, no
prazo de noventa dias, proceder ao
monitoramento dos casos de conflitos em
decorrência da disputa pela terra no Brasil, a
fim de subsidiar os trabalhos desta Comissão e
do Parlamento na intervenção sobre a
problemática agrária nacional".

Requerimento nO 06/97 - do Sr. Hugo Biehl 
que "Solicita, nos termos do art. 255, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a realização de Reunião de Audiência Pública
para discussão do Tema: ' Estágio Atual de
Desenvolvimento Tecnológico e
Competitividade da Fruticultura Brasileira', com
a participação de autoridades do -setor público
e representantes de entidades privadas de
apoio ao desenvolvimento da Fruticultura".

Requerimento nO 07/97 - do Sr. João Coser 
que "Solicita, com bas~ no, art. SO da
Constituição Federal e nos termos do art. 219,
§ 1° do Regimento Interno da Câmara do
Deputados, seja convocado o Sr. Ministro da
Indústria, Comércio e Turismo 'P?ra prestar
esclarecimentos sobre a política para a
cafeicultura nacional, tendo em vista as
recentes interv~n_ções no mercado, realizadas
pelo Governo Federal".

Requerimento nO -08/97 - do Sr. Luiz Mainardi
e outros - que "Requerem, com fulcro no art.
29, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a criação de Subcomissão

Permanente para acompanhar os efeitos do
Mercosul na agricultura brasileira".

9 - Requerimento nO 10/97 - do Sr. Valdir Colatto 
que "Requer, com base no art. 24, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a realização da reunião de audiência pública
sobre a criação da função de Adido Agricola
nas Embaixadas, convidando o Sr. Ministro
das Relações Exteriores para debater o tema.
Sugerindo que a reunião seja realizada em
conjunto com a Comissão de Relações
Exteriores".

10 - Requerimento nO 12/97 - do Sr. Silas Brasileiro
e outros - que "Requerem, nos termos do art.
29, I, do Regimento Interno da Câmara das
Deputados, a criação de Subcomissão
Permanente para tratar da Política
Agropecuária; composta de 05 (cinco)
membros titulares e 05 (cinco) suplentes".

11 - Requerimento nO 13/97 - do Sr. Ezidio
Pinheiro e outros - que "Requerem, nos termos
do art. 29, li, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a criação de
Subcomissão Especial para tratar da Política
Agrária, composta de 05 (cinco) membros
titulares e 05 (cinco) suplentes".

12 - Requerimento nO 14/97 - do Sr. Abelardo
Lupion e outros - que "Requerem, nos termos
do art. 29, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a criação de Subcomissão
permanente para tratar da Política
Cooperativista, composta de 05 (cinco)
membros tituiares e 05 (cinco) suplentes".

13 - Requerimento nO 15/97 - do Sr. Alcides
Modesto e outros - que "Requerem, nos
termos do art. 29, 11, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a criação de

- Subcomissão Especial para tratar da
Agricultura Familiar, composta de 05 (cinco)
membros titulares e 05 (cinco) suplentes".

14 - Requerimento nO 16/97 - dos Srs. Félix
Mendonça e José Coimbra - que "Requerem,
nos termos do art. 255 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, seja convidado
para participar de reunião de audiência pública
nesta Comissão o Senhor Alvair Sabbatini,
presidente da Produtos Químicos do Nordeste
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Ltda. - PROQUINOR, para discussão e
apresentação de tecnologia que permite
retornar o plantio da mamona, de forma
competitiva, com a mecanização da lavoura".

15 - Requerimento nO 17/97 - do Sr. Romel Anízio 
que "Requer, nos termos do art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja convidado para participar de reunião de
audiência pública nesta Comissão o Senhor
Abílio Belo Pereira, Assessor de Seguro Rural
e Proagro da CNA e do Sindicato Rural de
Capinópolis - MG, para tratar de Seguro
Rural".

16 - Requerimento nO 18/97 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "Requer, com base no que
dispõe o art. 255 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a realização de
Reunião de Audiência Pública para discussão
do tema: 'Politica de Recuperação da
Cotonicultura Brasileira, na Visão do Setor
Industrial', com a participação dos Drs. Ivan
Bezerra de Menezes e Andrew G. Macdonald,
diretores da Associação Brasileira da Indústria
Têxtil - ABIT, parlamentares e autoridades- dos
setores público e privado".

17 - Requerimento nO 19/97 - do Sr. Waldomiro
Fioravante - que "Requer, com base no art. 50
da Constituição Federal e na forma do art. 219,
§ 1°, do Regimento Interno, que, ouvido o
Plenário , se digne adotar- as providências
necessárias à convocação -do Ministro do
Exército Sr. Zenildo Gonzaga de Lucena, para
comparecer à Comissão de Agricultura da
Câmara dos Deputados, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o treinamento a que
foram 3ubmetidos soldados do 29° Batalhão de
Infantaria Blindada, conjuntamente com outras
Unidades Militares no Estado do Rio Grande
do Sul, que compõem a 38 Divisão do Exército,
com táticas a serem usadas contra agricultores
que compõem o Movimento Sem Terra".

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

18 - PROJETO DE LEI N° 3.033-A/92 - do Sr.
Germano Rigotto - que "Prorroga o benefício
fiscal instituído pela Lei nO 8.191, de 11 de
junho de 1991, no que concerne a tratores,

colheitadeiras e demais máquinas agrícolas".
(Apenso PL nO 614/95)
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL
nO 614/95, apensado

19 - PROJETO DE LEI N° 3.687/93 - do Sr. Elias
Murad - que "Institui Programa Especial de
Crédito de Custeio e de Investimento para
Substituição da Cultura Fumageira por
Culturas Alimenticias Básicas".
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO
PARECER: contrário a este e às cinco
emendas apresentadas na Comissão

20 - PROJETO DE LEI N° 90/95 - do Sr. Aldo
Arantes - que "Dispõe sobre o transporte de
trabalhadores rurais ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: favorável, com emenda e
subeme~da, e, parcialmente, às emendas
apresentadas na Comissão, de nOs 1 e 2

21 - PROJETO DE LEI N° 1.438:'N96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "Dispõe sobre a pesca em
represas construídas em águas interiores de
domínio público, 'e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDIR COLAnO
PARECER: favorável, com emenda

22 - PROJETO DE LEI N° 2.515/96 - do Sr. Adão
Pretto e outros - que "Dá nova redação à Lei nO
8.847, de 28 de janeiro de 1994, que 'dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: contrário a este e às sete
emendas apresentadas na Comissão

A V I S O N° 03/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 04/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.858/97 - dó Sr. José
Pimentel e outros 11 - que "Dispõe sobre a
destinação de percentual dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, p~ra financiar
as atividades produtivas de agricultores de
base familiar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
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Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10 h.·

A - Proposição sYjeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

PAU T A N° 03/97
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo"
Horário: 9:30 h

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 281/95 - do Sr. Eurípedes Miranda e outros
- que "dispõe sobre o controle externo da
atividade policial".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE
2 - PROJETO DE LEI N° 4.715.,B/94 - do Poder.

Executivo (Mensagem nO 663/94) - que
"transforma o Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos
Direitos Humanos e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do substitutivo
da Comissão de Direitos Humanos, nos
termos do substitutivo apresentado

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3 - PROJETO DE LEI N° 1.314-A/95 - da Sra.

Fátima Pelaes - que "altera o art. 83 da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências". (Apenso o Projeto
de Lei nO 1.659/96).
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legisJ~tiva deste e do
Projeto de Lei nO 1.659/96, apensado
VISTA: Concedida em 02.04.97 ao Deputado
Silvio Pessoa·

4 - PROJETO DE LEI N° 1.396-A/95 - da Sr.
Gilney Viana - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da adoção do Programa de
Segurança e Redução de Acidentes no
Trânsito-PRAT, por órgãos ou empresas
públicas e privadas".
RELATOR: Deputado N.ICIAS RIBEIRO
PARECER: pela. constitucionalidade,
jurldicidade e técnica legislativa deste, com
emenda

PAU T A N° 14/97
A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 202 e 203 do Regimento
Interno):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PAU T A N° 13/97

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 123-D/89 - que
"disciplina a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis, nos termos do parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade, 1-
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Substitutivo
VISTA CONJUNTA: Concedida em 02.04.97
aos Deputados Vilmar Rocha e Nilson Gibson.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

1 -

I - Eleição do 2° Vice-Presidente

PAU T A N° 04/97
REUNIÃO CONJUNTA COM A

COMISSÃO ESPECIAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10:00 h
Assunto:

Discussão do Parecer do Relator Deputado
Alberto Goldman, ao PL. nO 821/95, que regula
a Emenda Constitucional nO 8, de 15 de
agosto de 1995, e institui a política de
exploração dos serviços públicos de
telecomunicações.
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PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo
VISTA: Concedida em 02.04.97 ao Deputado
Luiz Máximo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAo
N° 449/97 - do Poder Executivo (Mensagem na
275/97) - que "altera dispositivos dos arts. 71 e
72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias J introduzidos pela Emenda
Constitucional de Revisão na 1J de 1994".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Con~dida em 02.04.97
aos Deputados Rodrigues' Palma, Marcelo
Déda, José Genoíno, Osmir Uma, João Natal,
Sérgio Miranda, Roland Lavigne J Mussa
Demes e Nilson Gibson.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

4 - PROJETO DE LEI N° 2.687/96 - do Poder
Executivo (Mensagem rio 1.449/96) - que
"altera os arts. 74, 86,195, 196 e 197 da Lei na
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei
de Execução Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAU T A N° 04/97

I . DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA
REUNIÃO ANTERIOR

Requerimento na 13/97 do Deputado Fernando

Requerimento na 08/97 da Deputada Socorro
Gomes propondo a convocação dos Ministros
da Aeronáutica, e da Secretaria de Assuntos
Estratégicos para, em Reunião de Audiência
Pública, prestarem esclarecimentos sobre as
irregularidades e alterações nos valores dos
contratos relativos ao Projeto SIVAM,
constatadas em relatório produzido pelo
Tribunal de Contas da União.

Requerimento na 12/97 do Deputado Fernando
Ferro propondo a realização de Audíência
Pública com os Presidentes da Federação dos
Aeronautas, da Federação dos Aeroviários, do
Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, e do
Diretor do. opto de Aviação Civil - DAC, para
esclarecerem sobre as condições de vôo e a
manutenção das aeronaves de empresas
aéreas brasileiras.

11 • ORDEM DO DIA

deVotaçãoe

Ata da 38 Reunião Ordinária, de 02/04/97.

3-

A Discussão
Requerimentos:

Local: Plenário nO 08, Anexo 1\
Horário: 10 h.

A V I S O N° 08/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 04.04.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e.
Juridicidade (Art.54,1)
1 - PROJETO DE LEI N° 1.064-B/91 - do Sr.

Roberto Jefferson - que "regulamenta parte do
parágrafo 40 do artigo 199 da Constituição da
República Federativa do Brasil, relativamente à
coleta, ao processamento e à transfusão de
sangue e a seus derivados, estabelece o 1
ordenamento institucional indispensàvel à
execução adequada dessas atividades e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO DOS
SANTOS

2 - PROJETO DE LEI N° 841-B/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a multa a ser
aplicada à empresa de transporte aéreo em
caso de emissão de bilhete de passagem em
número superior à capacidade da aeronave 2 
destacada para o respectivo trecho de
viagem".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.781-A/96 - do Sr.
Gilney Viana - que "dispõe a dispensa do
comprovante de conclusão de 1° e 20 graus,
no ato da matrícula em estabelecimento de
ensino superior, para pessoas com idade igual
ou superior a (50) cinqüenta anos".
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE
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B • Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

7 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 101-A/96 - do
Sr. Osmir Lima e Outros - que "institui
Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de investigar o papel das
organizações não-governamentais - ONGs no
Brasil e criar uma legislação específica que
caracterize sua atuação no território nacional".
RELATORA: Deputada REGINA UNO
PARECER: Favorável.

C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

CELSO

PROJETO DE LEI N° 1.411/96 - do Sr.
Fernando Gabeira - que "dá normas gerais
para a prática do naturismo e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada VANESSA FElIPPE
PARECER: Favorável, com emendas.

ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE N° 47/96 - do Sr. Gilney Viana e
Ivan Valente - qJé "propõe que a Comissão de
Defesat!' do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias fiscalize a Secretaria de Direito
Econômico e o Dpto de Proteção de Proteção e
Defesa do Consumidor, ambos do Ministério
da Justiça, no tocante à sua atuação para
coibir e punir práticas abusivas contra o
consumidor cometidas por estabelecimentos
privados de ensino".
RELATOR: Deputado
RUSSOMANNO
RELATÓRIO PRÉVIO: Favorável, nos termos
do plano de execução e metodologia de
avaliação.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Local: Plenário nO 14 - Anexo 11
Horário: 10 horas

11 - PROJETO DE LEI N° 2.344/96 - da Sra. Maria
Valadão - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de serviço médico de urgência
em estabelecimentos comerciais e shopping
centers".
Relator: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável.
VISTA: Conjunta aos Deputados Cunha Lima,
Celso Russomanno e Chicão Brígida, em
19/3/97.

10 - PROJETO DE LEI N° 1.706-A/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "cria o Fundo de Controle e
Reparação Ambiental em Aguas Territoriais
Brasileiras, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: Contrário.
VISTA: Conjunta aos Deputados Luciano
Pizzatto e Celso Russomanno, em 11/12/96.

9-

8-

Requerimento nO 14/97 do Deputado Fernando
Ferro propondo Reunião de Audiência Pública
com' o Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN para discussão do
projeto de utilização de energia nuclear no
combate à seca no Nordeste.

Ferro propondo Reunião de Audiência Pública
com técnicos da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde responsáveis
pela liberação de registro para agrotóxicos,
para discussão dos casos de contaminação e
morte por agrotóxicos ocorridos no país,
liberação de agrotóxicos e a ação do Ministério
da Saúde no controle dos registros.

Requerimento n° 15/97 do Deputado Fernando
Ferro propondo a convocação dos Ministros da
Agricultura e Abastecimento; do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e da Saúde, para, em
Reunião de Audiência Pública prestarem
esclarecimentos sobre a posição do Brasil
acerca das discussões sobre harmonização
dos requisitos técnicos para o registro de
produtos fitossanitários no âmbito do Mercosul.

6 - Requerimento nO 17/97 do Deputado Ivan
Valente propondo Reunião de Audiência
Pública com a Presidência da FUNAI e
Representantes do Ministério da Administração
e Reforma do Estado; Comissão de
Articulação dos Povos Indígenas - CAPOIB e
do Instituto Sócio-Ambiental, sobre a
reestruturação da Fundação Nacional do índio
-FUNAI.

5-

4-
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1 - Projeto de Lei nO 2.835/97 - do Sr. Arlindo RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
Chinaglia - que "dispõe sobre o valor. total PARECER: favorável
anual das mensalidades escolares e dá outras
providências". RELATORA: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
Deputada ALZIRA EWERTON

2 - PROJETO DE LEI N° 2.825/97 - do Sr.
Germano Rigotto - que "dispõe sobre a
realização de leilão público, em Bolsas de
Valores, para colocação primária de
debêntures emitidas pelas companhias
estatais controladas pela União, Estados ou
Municípios". RELATOR:
Deputado ODACIR KLEIN

3 - PROJETO DE LEI N° 2.827/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
responsabilidade civil por danos a veículos 4 
automotores ocorridos em estacionamentos
pagos".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.806/97 - da Sr.8 •

Esther Grossi, que "acrescenta dispositivo à
Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de·1996".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE

A V I S O N° 03/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

2 - PROJETO DE LEI N° 2.829/97 - do Sr. Marcus
Vicente, que " dispõe sobre a regularização
das escolas privadas de desporto".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

3 - PROJETO DE LEI N° 2.846/97 - do Sr. Feu
Rosa, que" altera a redação do art. 29, inciso
11, do Decreto-lei nO 1.455, de 7 de abril de
1976 que "dispõe sobre a bagagem de
passageiro procedente do exterior, disciplina o
regime de entreposto aduaneiro, estabelece
normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas, e dá outras providências""
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.847/97 - do Sr. Edison
Andrino, que " dispõe sobre incentivos fiscais

PROJETO DE LEI N° 2.385/96 - do Sr. Jarbas
Lima - que ."torna obrigatória a inclusão de
matéria relativa à história e à cultura locais e
regionais, em todas as suas manifestações, no
currículo escolar do ensino fundamental".
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.288/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a aplicação do
critério de carência econômica 'na seleção de
candidatos aos cursos de· graduação das
instituições fed~rais de ensino superior, bem
como a criação de cursos noturnos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado GILNEY VIANA pediu
vista, em 19/03/97

3-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

PAU T A N° 03/97

2 - PROJETO DE LEI N° 2.447/96 - do Poder
Executivo (MSC N° 987/96) - que "denomina
'Ponte Ivan Alcides Dias' a obra-de-arte,
especial, localizada no Muicípio de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO· DE LEI N° 2.535/96 - do Senado
Federal (PLS nO 68/96) - que "denomina a
Refinaria de Manaus - REMAN como Refinaria
Isaac Benayon Sabbá - RIBEN".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: contrário .
VISTA: o Deputado CLAUDIO CHAVES pediu
vista, em 19/03/97

A • Proposição Sujeita à Apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

Local: Plenário nO 10, Anexo \I
Horário: 10 h.
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ao desporto de rendimento". 1 -
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 2.849/97 - do Sr. Paes
Landim, que" faculta a contribuição voluntária
dos alunos dos estabelecimentos oficiais de
ensino superior, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO

PROJETO DE LEI N° 2.850/~7 - do Sr. Romel 2 
Anizio, que " institui sistema de bolsas de
estudo para estudantes de nivel 'superior
portadores de deficiência e ,com insuficiência
de recursos".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS
PROJETO DE LEI N° 2.857/97 - do Sr.
Eujácio Simões, que " institui o Prêmio Castro 3 
Alves, destinado a estudantes do 10 grau da
rede pública e privada do pais".
RELATOR: Deputado ALVARO VALLE

5-

6-

7-

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Sara 124-C, Anexo 11

AUDIÊNCI~ PÚBLICA C9NJUNTA

COM AS COMISSOES DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAo; DE ECONOMIA, INDUSTRIA
E COMÉRCIO; DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES E DE. _FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE'

HORÁRIO: 10h
LOCAL: AUDITÓRIO DO ESPAÇO
CULTURAL
TEMA: PRIVATIZAÇAO DA CIA. VALE DO
RIO DOCE
CONVIDADO:
sR. Luiz Carlos Mendonça de Barros,
PRESIDENTE DO BNDES

A V I S O N° 2/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 2/04/97
Prazo.: 5 Ses'sões
Decurso: 58 Sessão

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

B

4-

5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 463-A/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "obriga a instalação de
gerador de energia elétrica, com sistema
automático de acionamento, em todas as salas
de cirurgia dos hospitais ou clinicas do serviço
de saúde do Pais".
RELATOR: Deputado TALVANE
ALBUQUERQUE

PROJETO DE LEI N° 791-A/95 - do Sr.
Humberto Costa (em apenso o PL nO 1.505/96
)- qUE! "dispõe sobre o acesso de pacientes
portadores de HIV-AIDS ao Sistema Único de
Saúde - SUS, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.557/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "regulamenta o
art. 245 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

Da Análise do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.253-A/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dá nova redação a
diversos dispositivos da Lei nO 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transportes de valores e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR

PROJETO DE LEI N° 437-A/95 - do Sr.
Fernando Ferro e Outros (em apenso o PL nO
1.518/96) - que "modifica a Lei nO 7.827, de 27
de setembro de 1989, que regulamenta o
artigo 159, inciso I, alinea c, da Constituição
Federal, institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte ~ FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro Oeste - FCO, e dá
outras providências".
RELATOR: DeputadoFIRMO DE CASTRO

PROJETO DE LEI N° 561-A/95 - do Sr.
Henrique Eduardo Alves - que "cria o
PROGENTE - Programa Empresa-Trabalhador ".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

PROJETO DE LEI N° 664-A/95 - do Sr. José



20 - PROJETO DE LEI N° 2.633/96 - do Sr. Fausto
Martello (em apenso o PL nO 2.698/97) - que
"isenta aposentados e pensionistas do imposto
de renda nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

21 - PROJETO DE LEI N° 2.717/97 - do Sr. Welson
Gasparini - que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados aos veículos
automotores, inclusive equipamentos, de
fabricação nacional, quando adquiridos pelas
Prefeituras Municipais, para emprego exclusivo
nos serviços públicos que prestam, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

22 - PROJETO DE LEI N° 2.741/97 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "concede isenção do

19 - PROJETO DE LEI N° 2.621/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "concede anistia a
débitos. fiscais e trabalhistas, nos termos que
especifica".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

18 - PROJETO DE LEI N° 2.618/96 -do Sr. IIdemar
Kussler - que "dispõe sobre o uso de créditos
líquidos e certos çontra a União Federal para
pagamento de impostos federais mediante
compensação".
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO

PROJETO DE LEI N° 2.565/96 - do Sr. João
Mendes - que "cria incentivo fiscal para o
imposto de renda".
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMOES

17 - PROJETO DE LEI N° 2.611/96 - da Sra.
Marisa Serrano - que "reduz a zero a alfquota
da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
CPMF, incidente nos lançamentos a débito em
conta corrente destinados a aplicações
financeiras e contas de poupança".
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARLI

16 -

PROJETO DE LEI N° 734-A/95 - do Sr. Jarbas
Lima - que "concede a dedução de doações,
de caráter assistencial, para efeito de Imposto
de Renda, nas condições e limites que
estabelece",
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
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Coimbra - que "cria o PRÓ-TETO - Programa 15 - PROJETO DE LEI N° 2.562-A/96 - da Sra.
para Habitação em Lote Próprio". Marisa Serrano - que "institui o ano de 1997
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR como Ano do Educador e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

10 - PROJETO DE LEI N° 1.597-A/96 - do Sr.
Oscar Andrade - que "dispõe sobre a
repactuação de dívidas contraídas por
trabalhadores autônomos e pessoas jurídicas
que exercem a atividade de prestação de
serviço de transporte de qualquer natureza, e
dá outras providências ".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

11 - PROJETO DE LEI N° 1.914-A/96 - do Sr. João
Fassarella - que "altera a legislação do
imposto de renda para substituir os incentivos
fiscais às doações a entidades filantrópicas por
incentivos fiscais às doações a Fundos de
Assistência Social",
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA

12 - PROJETO DE LEI N° 1.933-A/96 - da Sra.
Raquel Capiberibe - que "dispõe sobre a
inscrição em Real do preço de venda ao
consumidor nos maços de cigarros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Vt.NIO DOS SANTOS

13 - PROJETO DE LEI N° 2.255/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "isenta os trabalhadores em geral
e os aposentados do pagamento da
Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF".
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMOES

14 - PROJETO DE LEI N° 2.540/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "faculta aos mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH a escolha da
sua seguradora".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

9 - PROJETO DE LEI N° 1.182-A/95 - do Sr. José
Fortunati - que "reformula o Programa
Nacional de Desestatização e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

8-
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Imposto sobre Produtos Industrializados na
aquisição de veículos destinados ao transporte
de passageiros, nos serviços públicos de
concessão municipal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

23 - PROJETO DE LEI N° 2.786/97 - do Sr. Edison
Andrino - que "dispõe sobre a determinação da
base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas que se dedicam' a atividades
sazonais".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

A V I S O N° 3/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 9/04/97
Prazo.: 5 Sessões'
Decurso: -

A - Da Análise do Mérito:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Local: Auditório do Espaço Cultural.
Horário : 10 h

TEMA:
PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE.

CONVIDADO:
DR. LUIZ CARLOS MENDONÇA DE
BARROS - Presidente do BNDES.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAU T A N° 04/97
FÓRUM DE DEBATES SOBRE A
PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA

VALE DO RIO DOCE

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 3.885/89 - do Sr. Antonio
Carlos Mendes Thame (em apenso os PL nOs
4.263/89, 580/91,' 1.697/91, 1.868/91, e
3.884/93) - que "destina às Prefeituras
Municipais 20% da renda bruta das Loterias de
Números - LOTO I e 11 - e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado FIRMO DE CASTRO

PROJETO DE LEI N° 881-A/95 - do Sr. José
Fortunati - que "altera o artigo 9° da lei nO
7.256, .·de 27 de novembro de 1984, que
estabelece normas integrantes do Estatuto da
Microempresa".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 2.840/97 - do Sr. Nilton
Baiano - que "isenta do imposto de renda os
rendimentos oriundos de aluguel de imóvel,
nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

Local: Plenário 12 "" Anexo 11
Horário: '. Ohoras

Expositor:

Professor José Walter Bautista Vidal

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

PAU T A N° 3/97

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10 horas e 30 minutos

A) Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA

COM AS COMISSÕES DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO; DE ECONOMIA,

1 - MENSAGEM N° 458/95 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo Internacional de
Produtos Lácteos, assinado em 21 de março
de 1995, em Genebra".
RELATOR: Deputado JOSÉ TELES
·PARECER: Favorável
VISTA: Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
Devolução da Vista apresentando voto em
separado, com restrição.



08990 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

B) Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 807/95 - da Sra.
Vanessa Felipe - que "cria o Fundo de Apoio à
Região Sudeste com o objetivo de combater a
violência nos Estados-membros integrantes da
Região".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: Favorável

6 - PROJETO DE LEI N° 969/95 - do Sr. José de
Abreu - que "dispõe sobre alteração na Lei nO
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: Favorável, com Substitutivo
VISTA: Deputado USHITARO KAMIA

2-

3-

4-

i

MENSAGEM N° 749/95 - do Poder EXécutivo -
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Protocolo sobre Promoção
e Proteção de Investimentos Provenientes de
Estados Não-Membros do Mercosul, concluído
em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e
assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994".
RELATOR: Deputado LUIZ GUSHIKEN
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 544/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto da Emenda aos Artigos 6 e 22
do Acordo Operacional da Organização
Internacional de Telecomunicações por
Satélite (INTELSAT), aprovada pelo XXV
Encontro dos Signatários, em 4 de abril de
1996".
RELATOR: Deputado MARIO CAVALLAZZI
PARECER: Favorável
VISTA: Deputada SANDRA STARLlNG
Devolução da Vista apresentando voto em
separado favorável

MENSAGEM N° 40/97 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo Constitutivo da
Associação dos Países Produtores de
Estanho, celebrado em 29 de março de 1983,
em Londres".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E.. ,
FAMILlA

Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 03/97

A • Comemoração do Dia Mundial da
Saúde.

B· Requerimentos:

1 - De realização de Reunião de Audiência
Pública, da Sr'. Fátima Pelaes, a fim de
debater sobre o Projeto de Lei nO 469/95, que
"estabelece medidas de proteção~'ao trabalho
do menor, e dá outras providências".
(Apensos: PL's nOs 683/95 e 1.263/95).

2 - De realização de Reunião de Audiência
Pública, dos Srs. Pedro Yves e José Coimbra,
a fim de debater sobre "O uso da
Quimioterapia contra o Câncer', com a
presença do Prof. Dr. Raul Cavalcante
Maranhão, Médico-Chefe da Seção de Lipídios
do InCor e Prof. Associado da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de
São Paulo.

3 - De realização de Reunião de Audiência
Pública Conjunta desta Comissão com as
Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, e de Direitos Humanos, da
Sr'. Marta Suplicy, convidando o Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social,
Deputado Reinhold Stephanes, a fim de
debater sobre as novas Normas de Avaliação
da Incapacidade de pacientes portadores de
Lesões por Esforços Repetitivos - L.E.R.

4 - De realização de Reunião de Audiência
Pública, do Sr. Adhemar de Barros Filho, a fim
de debater sobre o "Plano de Assistência à
Saúde - PAS", implementado pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, com a presença do
Secretário .Municipal de Saúde daquele
município, Dr. Masato Yokota.

c . Proposições Sujeitas à Apreciação
Pelo Plenário da Casa:
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ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 185/95 - do Sr. Ivo
Mainardi - que "complementa o disposto nos
artigos 227, 228 e 229 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida à Deputada Rita Camata,
em 19.03.97

6 - PROJETO DE LEI N° 1.704/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "altera os artigos 10 e 228 da Lei
nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e dá outras providências", e o parágrafo 20 do
artigo 50 da Lei nO, 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os registros
públicos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPUCY
PARECER: favorável, com emendas
VISTA: concedida à Deputada Rita Camata,
em 19.03.97

D· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

7 - PROJETO DE LEI N° 4.890/95 - do Senado
Federal (PLS nO 373/91) - que "dispõe sobre
medidas de defesa da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado IBER~ FERREIRA
PARECER: favorável, com emenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE LEI N° 4.673/94 - do Sr.
Francisco Dornelles - que "permite a dedução,
a título de encargo de família, de quota
referente ao nascituro". '
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Jovair
Arantes, em 11.12.96
Encerrada a discussão em 19.03.97.

9 - PROJETO DE LEI N° 1.542-A/91' - do Sr.
Ricardo Izar - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do exame de prevénção do
câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo. rejeitando as emendas de nOs 1 a
4 apresentadas na CTASP
VISTA ÇONJUN"rA: concedida aos Deputados
Darcísio Perondi e Alcione Athayde, em
22.05.96

PROJETO DE LEI N° 2.144/91 - do Sr.
Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a
indicação de representante dos aposentados
para o Conselho Nacional da Seguridade
Social, instituído pela Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, e para os Conselhos Nacional,
Estaduais e Municipais de Previdência Social,
instítuídos pela Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável .

PROJETO DE LEI N° 2.681-A/92 - do Sr.
Sérgio Arouca - que "estabelece os direitos
dos usuários dos serviços de saúde e dá
outras providências". (Apenso: PL n° 364/95).
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável e este e ao de n°
364/95, apensado, acatando as emendas de
nOs 2 e 6, e rejeitando as emendas de nOs 1, 3,
4,5 e 7, apresentadas na CDCMAM
VISTA: concedida ao Deputado Elias Murad,
em 30.10.96

PROJETO DE LEI N° 2.915/92 - do Sr. Jaques
Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas
que menciona, a explorar loteria de números e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Tuga
Angerami, em 19.03.97

PROJETO DE LEI N° 3.613/93 - do Sr. Carlos
Nelson - que "estabelece data mensal para
pagamento dos proventos de aposentadoria e
pensão que especifica". (Apensos: PL's nOs
1,(?00/96 e 1.964/96).
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: contrário a este e aos de nOs
1.600/96 e 1.964/96, apensados

PROJETO DE LEI N° 4.119/93 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "assegura ao filho de mãe
solteira, que venha a contrair casamento, o
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direito a incorporar o nome do cônjuge varão".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável, com substitutivo

15 - PROJETO DE- LEI N° 153/95 - do Sr. Roberto
Rocha - que "altera a redação do artigo 66 da
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social". (Apensos: PL's nOs
644/95, 746/95, 946/95, 1.101/95, 1.774/96,
2.222/96,2.267/96,2.404/96 e 2.780/97).
RELATORA: Deputada CIDINHA CAMPOS
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, a este e aos de nOs 644/95,
746/95,946/95, 1.101/95, 1.774/96,2.222/96,
2.267/96,2.404/96 e 2.780/97, apensados

16 - PROJETO DE LEI N° 525/95 - do Sr. Augusto
Viveiros que "dispõe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de Saúde".
(Apenso: PL nO 1.205/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este, com substitutivo, e contrário ao de nO
1.205/95, apensado

17 - PROJETO DE LEI N° 637/95 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "altera os artigos 128 e 130 da
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 que
"dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social e dá outras providências".
(Apensos: PL's nOs 871/95, 1.329/95 e
1.879/96).
RALATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, a este e aos de nOs 871/95,
1.329/95 e 1.879/96, apensados
VISTA: concedida ao Deputado Nilton Baiano,
em 29.11.95

18 - PROJETO DE LEI N° 661/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a atualização das
aposentadorias e pensões pagas pela
Previdência Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Humberto
Costa, em 12.06.96

19 - PROJETO DE LEI N° 828/95 - dos Srs. Márcio

Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que
"dispõe sobre a complementação da
aposentadoria do pessoal da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras
providências". (Apenso: PL nO 1.068/~5).

RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ .

PARECER: favorável a este e ao de nO
1.068/95, apensado, com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Jovair
Arantes, em 11.12.96

20 - PROJETO DE LEI N° 872/95 - do Sr. Nelson
Trad - que "altera dispositivos da Lei nO 8.069,
de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências", relativas á adoção
internacional" .
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável, com emendas

21 - PROJETO DE LEI N° 922/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi - que "destina a renda líquida de um
teste do concurso denominado SUPER-SENA
á Federação das Misericórdias do Brasil e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável, com emenda

22 - PROJETO DE LEI N° 942/95 - do Sr. Ricardo
Izar - que "altera o artigo 42 da Lei nO 6.435, de
15 de julho de 1977, que "dispõe sobre as
entidades de previdência privada, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: favorável, com substitutivo,
acatando a emenda apresentada ao
substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Jovair
Arantes, em 11.12.96

23 - PROJETO DE LEI N° 1.001/95 - do Sr. Pedro
Valadares - que "inclui gastos pessoais com
educação, saúde e previdência como
despesas a serem abatidas no cálculo do
Imposto de Renda a pagar de pessoas fisicas".
(Apensos: PL's nOs 2.459/96 e 2.491/96).
RELATOR: Deputado IBER~ FERREIRA
PARECER (REFORMULADO): pela
incompetência da Comissão para se
pronunciar sobre a matéria
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24 - PROJETO DE LEI N° 1.016-A/95 - da Sr'.

Laura Carneiro que "dispõe sobre
atendimento preferencial a idosos. gestantes e
portadores de deficiência para marcação de
consultas e exames complementares no
Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável

25 - PROJETO DE LEI N° 1.021/95 ~ do Sr. Régis
de Oliveira - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 149 e dá nova redação ao artigo 194 da
Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências".
(Apenso: PL nO 1.407/96).
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER (REFORMULADO) contrário a
este e ao de nO 1.407/96, apensado

26 - PROJETO DE LEI N° 1.055/95 - do Sr. Paulo
Bornhausen - que "acrescenta parágrafo único
ao artigo 2° da Lei nO 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, que "define crimes contra
a ordem tributária, econômica e contra as
relações de consumo, e dá outras
providências", e parágrafo 5° ao artigo 95 da
Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre organização da Seguridade
Social, institui plano de custeio e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável

27 - PROJETO DE .LEI N° 1.121/95 - do Sr.
Domingos Dutra - que "dispõe sobre o
pagamento de alimentos provisórios nas ações
de investigação de paternidade e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLICY
PARECER: favorável, com emenda

28 - PROJETO DE LEI N° 1.180-AJ95 - do Sr.
Fernando Gonçalves - que "dispõe sobre a
inserção, nas fitas de vídeo gravadas,
destinadas à venda ou aluguel no País, da
seguinte mensagem:' "Faça sexo seguro. Use
I""amisinha".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com adoção da emenda
apresentada na CECD

29 - PROJETO DE LEI N° 1.192/95 - do Sr. Leonel

Pavan - que "determina a alienação de
cigarros apreendidos e a destinação de seu
produto para a recuperação de dependentes
químicos". (Apenso: PL nO 1.443/96).
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: contrário a este e favorável ao de
nO 1.443/96, apensado

30 - PROJETO DE LEI N° 1.196/95 - do Sr. Ricardo
Izar - que "acrescenta parágrafo 7° ao artigo
27 da l~i nO 9.069, de 29 de junho de 1995,
que "dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real, e
dá outras providências". (Apenso: PL nO
1.215/95).
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este e ao de nO
1.215/95, apensado

31- PROJETO DE lEI N° 1.268/95 - dos Srs.
Arolde de Oliveira e Roberto Magalhaes - que
"dispõe sobre a complementação de
aposentadoria aos ex-servidores da extinta
autarquia federal denominada L10yd Brasileiro
Patrimônio Nacional, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Pimentel
Gomes, em 19.03.97

32 - PROJETO DE LEI N° 1.294/95 - do Sr. Nilton
Baiano - que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados e do Imposto
de Importação aos medicamentos, aparelhos e
equipamentos adquiridos por pessoas
portadoras de deficiência física e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER (REFORMUDADO): favorável, com
emendas

33 - PROJETO DE LEI N° 1.363/95 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a indicação de
valor da moeda nacional em código braile ou
outro mecanismo que permita sua identificação
por deficientes visuais".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
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34 - PROJETO DE LEI N° 1.375-A/95 - do Sr.
Sérgio Barcellos - que "concede ao servidor
público federal civil ou militar o direito de ter o
tempo de serviço exercido em área insalubre
ou perigosa, quando trabalhando para a
iniciativa privada, computado para todos os
fins, inclusive aposentadoria .do Serviço
Público".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

35 - PROJETO DE LEI N° 1.434/96 - do Sr.
Coriolano Sales - que "altera os artigos 24 e 25
da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário

36 - PROJETO DE LEI N° 1.441/96 - do Sr. José
Augusto - que "altera o artigo 61 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, para definir que
o auxilio-doença corresponderá a uma renda
mensal igual à remuneração do segurado".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável

37 - PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "possibilita, à-o população
carente, a utilização do exame de pareamento
cromossômico (ADN), em casos de
investigação de paternidade e dá outras
providências". (Apensos: PL's nOs 1.542/96,
1.780/96, 2.095/96 e 2.496/96).
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER ~EFORMULADO): contrário a
este e aos de nOs 1.542/96, 2.095/96 e
2.496/96, apensados, e favorável ao de nO
1.780/96, apensado.

38 - PROJETO DE LEI N° 1.513/96 - qo Sr. Edson
Ezequiel - que "proíbe a cobrança de diárias
de acompanhante de paciente em quarto ou
apartamento particular, na rede hospitar
privada e dá outras providências".
RELATORA: Df'putada ALCIONE ATHAYDE
PARECER (REFORMULADO): contrário

39 - PROJETO DE LEI N° 1.637/96 - do Sr. José
Chaves - que "dispõe sobre isençáo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e

Imposto de Importação para medicamentos
adquiridos por portadores do vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes
de AIDS, bem como por hospitais públicos ou
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: contrário

40 - PROJETO DE LEI N° 1.698/96 - do Sr. Nedson
Micheleti - que "dispõe sobre a jornada e
condições de trabalho dos médicos,
enfermeiros, auxiliares e farmacêuticos e dos
demais trabalhadores que manuseiam drogas
quimioterápicas antineoplásicas".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Ayres da
Cunha, em 4.' 2.96

41 - PROJETO DE LEI N° 1.703-A/96.- do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a colocação de
vagões especiais nos transportes metroviários
e ferroviários de passageiros, em nível
metropolitano destinados ao transporte
exclusivo de idosos, mulheres, deficientes e
outros que especifica".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário

42 - PROJETO DE LEI N° 1.758/96 - do Sr. Pedro
Henry - que "altera o artigo .35 da Lei nO 8.212,
de 25 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

43 - PROJETO DE LEI N° 1.806/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que "determina a obrigatoriedade de
reserva de vagas para idosos em
estacionamento públicos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

44 - PROJETO DE LEI N° 1.841/96 - do Sr. Wilson
Cignachi - que "altera a redação do artigo 60
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: contrário

45 - PROJETO DE LEI N°' 1.852/96 - do Sr.
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Valdomiro Meger - que "dispõe sobre incentivo
fiscal que vise à busca de crianças
desaparecidas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável, com emenda

46 - PROJETO DE LEI N° 1.865/96 - do Sr. Luiz
Fernando - que "dispõe sobre tarifas bançárias
e multas contratuais cobradas a aposentados,
pensionistas e beneficiários". (Apenso: PL nO
2.326/96). .
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e ao de nO 2.326/96, apensado, com
substitutivo

47 - PROJETO DE LEI N° 1.870/96 - do Sr. Chicão
Brigido - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de emissão de nota fiscal, separadamente,
para os medicamentos de uso continuo - os
psicotrópicos".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável

48 - PROJETO DE LEI N° 1.888/96 - da S.... Rita
Camata - que "estabelece requisitos para a
concessão, por instituições públicas, de
financiamento, crédito e beneficios similares".
RELATOR: Deputado DARC[SIO PERONDI
PARECER: favorável, com substitutivo

49 - PROJETO DE LEI N° 1.949/96 - da S'" Marta
Suplicy - que "determina investigação imediata
em ç,aso de desaparecimento de criança e
adolescente, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável, com substitutivo

50 - PROJETO DE LEI N° 1.981/96 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera a redação do artigo 28
da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

51 - PROJETO DE LEI N° 2.002/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede anistia
de dividas das entidades beneficentes de
assistência social para com o Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS e dá outras
providências".

RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: contrário

52 - PROJETO DE LEI N° 2.013/96 - do Sr. Wilson
Leite Passos - que "estabelece critérios para
funcionamento das clinicas geriátricas,
hospitais e similares no Pais que recebam
verbas da União".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: contrário

53 - PROJETO DE LEI N° 2.020/96 - da S.... Alzira
Ewerton - que "estabelece admissão tácita de
paternidade no caso que menciona".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com emenda

54 - PROJETO DE LEI N° 2.083/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de realização dos exames para diagnóstico
preçoce da fenilcetonúria e do hipotiroidismo
congênito do recém-nascido".
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: favorável, com emenda

55 - PROJETO DE LEI N° 2.100/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a destinação de
moedas recolhidas em monumentos e locais
públicos' e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER: contrário

56 - PROJETO DE LEI N° 2.220/96 - do Sr. Osmar
Leitão - que "assegura aos trabalhadores que
exercem a profissão de vendedor-balconista o
direito à aposentadoria especial aos trinta anos
de serviço, quando do sexo masculino, e aos
vinte e cinco anos de serviço, quando do sexo
feminino". (Apenso: Pl nO 2.510/96).
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário a este e ao de nO
2.510/96, apensado

57 - PROJETO DE LEI N° 2.242/96 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Ursicino Queiroz - que "cria o
dia nacional de vacinação do idoso e o
programa de vacinação em idosos internados
ou recolhidos em instituições geriátricas".
(Apenso: PL nO 2.458/96).
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e contrário ao de nO 2.458/96, apensado
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58 - PROJETO DE LEI N° 2.274/96 i do Sr. José
Augusto - que "determina que o Instituto
Nacional de Seguridade Social envie aos
segurados da Previdência Social extratos
periódicos relativos ao recolhimento de
contribuições previdênciárias".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável, com emenda

59 - PROJETO DE LEI N° 2.283196 - do Sr. Lima
Netto - que "determina que todas as pensões
mantidas pela Previdência Social sejam
recalculadas com base no artigo 75 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: contrário

60 - PROJETO DE LEI N° 2.286/96 - do Sr. Paulo
Paim que "permite a renúncia de
aposentadoria proporcional por tempo de
serviço".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo

61 - PROJETO DE LEI N° 2.293/96 - da Sr". Zila
Bezerra - que "altera a Lei nO 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, que "regulamenta a
concessão do beneficio previsto no artigo 54
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências", para
conceder a seus beneficiários o abono anual".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável

62 - PROJETO DE LEI N° 2.311/96 - do Sr. Pedro
Canedo - que "assegura ao portador de
deficiência visual e aos deficientes físicos, bem
como aos seus parentes, nos termos desta Lei,
isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na aquisição de veículos
de passageiros, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável, com emendas

63 - PROJETO DE LEI N° 2.355/96 - do Sr. Lima
Netto - que "dispõe sobre prioridade do
atendimento médico gratuito' a policiais
militares, civis e bombeiros militar~s que forem
acidentados em serviço".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: contrário

Leite Passos - que "estabelece pensão às
famílias dos Ex-Combatentes".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: contrário

65 - PROJETO DE LEI N° 2:426/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "restabelece a dedutibilidade,
para efeito da apuração da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas fisicas, das
doações efetuadas às entidades de que trata o
artigo 1° da Lei nO 3.830, de 25 de novembro
de 1960".
RELATOR: 'Deputado DARCislO PERONDI
PARECER: favorável

66 - PROJETO DE LEI N° 2.436/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de as empresas de seguros, de capitalização e
entidades de previdência privada publicarem a
relação dos bens garantidores das provisões
técnicas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável

67 - PROJETO DE LEI N° 2.527/96 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "revoga a Lei nO 9.311, de 24
de outubro de 1996, que "institui a
Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: contrário

68 - PROJETO DE LEI N° 2.530/96 - do Sr. Serafim
Venzon que "determina que sejam
destinados ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS os recursos de prêmios não
procurados das loterias e de quaisquer
concursos de prognósticos administrados pelo
QQ\(erno federal".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: contrário

A V I S O N° 04197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 04/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.821197 - do Sr. Paulo
64 - PROJETO DE LEI 2.396/96 - do Sr. Wilson Rocha - que "dispõe sobre a complemen~ação
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de aposentadoria aos ex-servidores da extinta
autarquia federal denominada Serviços de
Navegação da Amazônia e de Administração
do Porto do Pará - SNAPP, e dá outras
providênciás".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PAUTA N° 2/97

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa

PRIORIDADE

2-

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.303-C, de 1991, que "dá nova
redação ao artigo 825 da Consolidação das
Leis do Trabalho".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.970-B/89 - que "dispõe sobre a
participação das partes interessadas nas
reuniões de órgãos colegiados da
administração pública direta".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI
N° 3.578-0/93 - que "transforma e cria cargos
no Quadro de Pessoal do C~>nselho da Justiça
Federal".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável

1 -

4 - PROJETO DE LEI N° 2.852/97 - da Sr'. Maria
Valadão - que "dispõe sobre a preservação da
identidade das vítimas em casos de estupro e
outros crimes de abuso sexual".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

A V I S O N° 05/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 04/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

PROJETO DE LEI N° 2.826/97 - da Sr'. Dalila
Figueiredo - que "acrescenta incisos ao art. 88
da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

3 - PROJETO DE LEI N° 2.833/97 - da Sr'. Lldia
Quinan - que "dispOe sobre a obrigatoriedade
dos hospitais públicos e privados disporem de
capelania".
RELATOR: Deputado OSM.~NIO PEREIRA

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 432-A/95 - da Sr' Marta
Suplicy - que "dispõe sobre a proibição de
fabricação, importação e comercialização de
seringas reutilizáveis em todo o território
nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

4- PROJETO DE LEI N° 2.524/96 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre as férias dos
servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 16, Anexo 11
HORÁRIO: 10 horas

5- PROJETO DE LEI N° 65/91 - do Sr. Roberto
Magalhaes - que "altera a Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: favorával
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
12.06.96
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6 - PROJETO DE LEI N° 1.351/91 - do Sr. Vittorio
Medioli - (PL's767/95, 2.257/96, apensados) 
que revoga a Lei na 6.321, de 14 de abril de
1976, que "dispõe sobre a dedução do lucro
tributável para fins de imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas
realizadas em programas de alimentação do
trabalhador', e dá outras providências.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER REFORMULADO: contrário ao
principal e aos apensados

7 - PROJETO DE LEI N° 52/95 -da Sra. Rita
Camata - que "acréscenta parágrafo único ao
art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho
-CLT".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER REFORMULADO: contrário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 03.05.95

8 - PROJETO DE LEI N° 396-Al95 - do Sr. João
Fassarella - que altera dispositivos da Lei na
605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe
sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário nos dias feriados civis e
religiosos".
RELATOR: Deputado José Pimentel
PARECER: favorável

9 - PROJETO DE LEI N° 848/95 - do Sr. Philemon
Rodrigues - que "exonera do imposto de renda
das pessoas físicas os rendimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

10 - PROJETO DE LEI N° 1.115/95 - do Sr. Carlos
Nelson - que "altera a redação do artigo 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 23.10.96

11- PROJETO DE LEI N° 1.212/95 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "dispõe sobre incentivo
fiscal à contratação de profissionais
recém-formados".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: contrário

12 - PROJETO DE LEI N° 1.503/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "concede adicional de
remuneração àqueles que trabalham com
sepultamento e exumação de cadáveres".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI N° 1.586/9.6 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o vencimento das
contas de água, luz, telefone, gás e
condomínio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
12.06.96

14 - PROJETO DE LEI N° 1.658/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "torna obrigatório
aos empregadores o envio anual da relação
dos funcionários aos respectivos sindicatos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

15 - PROJETO DE LEI N° 1.864/96 - do Sr. Delfim
Netto - que dispõe sobre a instalação e o
funcionamento da Estação Aduaneira Interior e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER REFORMULADO: favorável

16 - PROJETO DE LEI N° 2.249/96 - do Sr. Paulo
Bauer - que "modifica de 20 para 15 de
dezembro a data-limite para o pagamento da
gratificação de Natal, alterando a redação do
artigo 10 da Lei nO 4.749, de 12 de agosto de
1965, que dispõe sobre o pagamento da
gratificação prevista na Lei na 4.090 de 13 de
julho de 1962".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com emenda

17 - PROJETO DE LEI N° 2.364/96 - do Sr. Zaire
Rezende - que "altera o artigo 864 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, para prever a elaboração de laudo
técnico como base para as decisões
normativas".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável

18 - PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José
Pimentel - que "dá nova redação aos artigos
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402 e 403 da Consolidação das Leis do 3 
Trabalho - CLT, para aumentar de 12 (doze)
para 14 (catorze) anos a idade mínima de
ingresso do menor no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2:073/96 - <io Sr. Eliseu
Padilha - que "altera dispositivos do becreto-Iei
nO 9.760, de 5 de setembro de 1946, que
dispõe sobre os bens imóveis da União e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

4-

5-

6-

19 - PROJETO DE LEI N° 2.439/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "impede cobrança
ou descontos nos ganhos dos trabalhadores,
quando da realização de testes de admissão".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo

20 - PROJETO DE LEI N° 2.454/96 - do Eliseu
Padilha - que "institui o Programa de Incentivo
à Geração de Emprego no' Terceiro Setor, o
Fundo Nacional de Geraçãq de Emprego e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável ao projeto e à emenda
nO 1/96, e contrário às emendas nOs 2, 3 e
4/96, apresentadas na Comissão

21 - PROJETO DE LEI N° 2.457/96 - do Sr.
Roberto Pessoa - que "dispõe sobre a
publicidade de obras realizadas pelos estados,
municípios e Distrito Federal com recursos de
órgãos e entidades da administração pública
federal".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

A V I S O N° 4/97•

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio: 02/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

PROJETO DE LEI N° 2.417/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "díspõe sobre o contrato
especial de trabalho na agricultura e na
construção 'civil e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

PROJETO DE LEI N° 2.449-A/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 998/96) - que "dispõe
sobre a venda ou permuta de bens imóveis
pelo Estado-Maior das Forças Armadas".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

PROJETO DE LEI N° 2.466/96 - do Sr. Cunha
Bueno - {PL's nOs 2.467/96, 2.468/96,

2.469/96, 2.470/96, 2.471/96, 2.472/96,
2.473/96, 2.475/96 (2.477/96), 2.476/96,
2.478/96, 2.479/96, 2.480/96, 2.481/96,
2.482/96, 2.483/96, 2.484/96, 2.485/96,
2.486/96, 2.675/96, 2.676/96, 2.677/96,
2.678/96, 2.679/96 e 2.680/96, apensados} 
que "dispõe sobre a desestatização da
Telecomunicações do Ceará S. A. 
TELECEARÁ".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

7 - PROJETO DE LEI N° 2.546/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "autoriza a reversão ao Município
de Belo Jardim, Estado de Pernambuco, do
terreno que menciona".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

1 -

2-

8-

PROJETO DE LEI N° 159/95 - do Sr. Simão
Sessim - que "dispõe sobre o custeio de
assistência à saúde dos trabalhadores e de
seus dependentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 574-A/95 - do Sr. 9
Newton Cardoso - que "dispõe sobre a criação
do Fundo de Financiamento da Produção e
Geração de Emprego - FPGE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.560/96 - do Sr. Jair
Siqueira - que "altera a Lei nO 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso
semanal remunerado e o pagamento de
salário, nos dias feriados civis e religiosos".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.581/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a não
subordinação dos Conselhos de Fiscalização
Profissional à Jurisdição do Tribunal de Contas
da União".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
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10 -

21 - PROJETO DE LEI N° 2.731/97 - do Sr. Ricardo
Heráclio - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de Técnico em Turismo".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

22 - PROJETO DE LEI N° 2.746/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a jornada de trabalho
dos comerciários e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

19 - PROJETO DE LEI N° 2.719/97 - do Sr. Welson
Gasparíni - que "altera a redação do art. 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

20 - PROJETO DE LEI N° 2.726/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "acrescenta § 4° ao art.
457 do Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES•

PROJETO DE LEI N° 2.707/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 35/97) - que "dispõe
sobre a admissão de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros pelas universidades e
pelas instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

23 - PROJETO DE LEI N° 2.749/97 - do Poder
Executivo (Mensagem RO 173/97) - que "dispõe
sobre a criação e extinção de cargos no
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial e no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

24 - PROJETO DE LEI N° 2.770/97 - do Tribunal
de Contas da União - que "dispõe sobre a
criação de cargos efetivos e de funções
comissionadas na Secretaria do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

25 - PROJETO DE LEI N° 2.772/97 - do Sr. Nilson
Gibson - que "altera o Decreto -lei nO 5.452, de
1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

26 - PROJETO DE LEI N° 2.774/97 - do Sr. Paulo

18 -

12 - PROJETO DE LEI NO 2.615/96 - do Sr. Tuga
Angerami - que "altera o art. 482 do Decreto-lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

13 - PROJETO DE LEI NO 2.622/96 - do Sr. Miguel
Rossetto - que "altera o Decreto-lei nO 7.661,
de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

14 - PROJETO DE LEI N° 2.651/96 - do Sr.
Arnaldo Madeira - que "dispõe sobre a Ordem
dos Cirurgiões-Dentistas do Brasil, a
organização e competência do Conselho
Federal e dos Conselhos 0-. Regionais de
Odontologia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

15 - PROJETO DE LEI N° 2.666/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre a utilização de
recursos do FGTS na privatização de
empresas estaduais e municipais".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

16 - PROJETO DE LEI N° 2.670/96 - do Sr. Tuga
Angerami que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação dos custos de
publicidade da Administração Pública".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSÉTTO

17 - 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 JOÃO MELLÁO NETO

PROJETO DE LEI N° 2.582/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 177 da Consolidação das Leis do~nabalho

- CLT, estabelecendo a gratuidade para o
trabalhador das vestimentas adequadas para o
trabalho nas condições especificadas no
"caput" do artigo".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

11 - PROJETO DE LEI N° 2.586/96 - do Sr. Tuga
Angerami que "dispõe sobre o
processamento de pequenas causas na justiça
do trabalho".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
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administração federal em bancos oficiais e a
centralização dos negócios bancários das
empresas do setor produtivo estatal no Banco
do Brasil SIA
RELATOR: Deputado JOSI: PIMENTEL

3 - PROJETO DE LEI N° 2.844/97 - do Senado
Federal (PLS N° 26/95) - que "institui o
Estatuto' dos Garimpeiros e dá outras
providências";
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

A V I S O N° 07/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 09/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

Rocha - que "dá nova redação ao art. 195 do
Decreto:"lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
que aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

27 - PROJETO DE LEI N° 2.775/97 - do Sr. Sandro
Mabel - que "altera a redação do inciso 11I do
art. 12 da Lei nO 8.934, de 18 de novembro de
1994, que dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

28 - PROJETO DE LEI N° 2.783/97 - do Sr. José de
Abreu - que "dispõe sobre a regulamentação
da profissão de Terapeuta Hollstico e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

29 - PROJETO DE LEI N° 2.785/97 - do Ministério
Público da União - que "cria cargos de
Procurador da República, na carreira· do
Ministério Público Federal".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

A V I S O N° 05/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 04/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 2.761/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da publicação anual pelo Executivo das
informações policiais que especifica".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABfLlO

PROJETO DE LEI N° 2.837/97'- do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 877 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES

1 - PROJETO DE LEI N° 2.683/96 - do. Poder
Execl.!~ivo (Mensagem nC 1.444196) - que
"dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e
Quadros de Oficiais e de Píaças da Marinha".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

A V I S O N° 06/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 09/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° ~ .128191 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "disp'õe sobre a
centralização do pagamento do pessoal da

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA
COM A COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO

Local: Auditório do Espaço Cultural
Horário: 1Oh

TEMA:

PRIVATIZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE.

CONVIDADO:

- Dr. LUIZ CARLOS MENDONÇA DE
BARROS - Presidente do BNDES
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A V I S O N° 06/97 A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03/04/97 1 -
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 48 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.589/96 - do Sr.
Fernando Lopes - que "dispõe sobre as
concessões e as permissões de prestação de
serviço público de transporte coletivo por via
terrestre".
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 2.851/97 - d~J?r. Jorge
Tadeu Mudalen - que "determina a presença
de um médico, cpmo membro da tripulação,
nas aeronaves empregadas no serviço aéreo
público de transporte regular".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

PROJETO DE LEI n° 821, de 1995, do Senhor
Deputado Renato Johnsson, que "regulamenta
a Emenda Constitucional de 08, de 15 de
agosto de 1995, e institui a política de
exploraçãº-.. dos serviços públicos de
telecomunicações". (Apensados: PLs 1168/95,
1117/96',-2626/96 e 2648/96)
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN.

COMISSÃO ESPECIAL
, 1\

CODIGO DE TRANSITO

PAUTA N° 3/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horário: 14h30min
Local: Plenário 13. Anexo 1111 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
TELECOMUNICAÇÕES

PAUTA N° 14/97

Horário: 10 horas
Local: Plenário 13, Anexo 11

Reunião conjunta com a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Ccmunicação e
Informática.

1 - Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei r:O 3.710-C, de 1993, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro"
RELATOR: Deputado ARY KARA.
CONVIDADOS:
- Dr. José Gregori, Representante do
Ministério da Justiça;
- José Luiz Portella Pereira, Secretário
Executivo, Ministério dos Transportes; e
- Dr. Mário Sérgio Cabral, Coodenador do
Projeto PARE.

1 - PROJETO DE LEI nO 821, de 1995, do Senhor
Deputado Renato Johnsson, qU~ "regulamenta
a Emenda Constitucional de 08, de 15 de
agosto de 1995, e institui a política de
exploração dos serviços públicos de
telecomunicações". (Apensados: PLs 1168/95,
1117/96,2626/96 e 2648/96)
RELATOR: Deputado AL8ERTO GOLDMAN.

COMISSÃO ESPECIAL,
RE~URSOS HIDRICOS

PAUTA N° 2/97

Horário: 14h30min
Local: Plenár;o 14, Anexo 11

Assuntos Internos.

AVISO N° 02/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 4.4.97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - Comissão Especial destinada a estudar os
Projetos Públicos Federais de Irrigação e
Recursos Hídricos e apresentar propostas ao
Orçamento da União, no sentido de viabilizar a
execuçãíLdos mesmos.
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO.
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COMISSÃO EXTERNA
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDíGENAS

PAUTA N° 2/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horário: 14h30min
Local: Plenário 11, Anexo 11

CONVIDADOS:
- Sr. César Rodrigues Viana, Secretário' de
Estado de Solidariedade, Cidadania e
Trabalho/MA;
- Sr. José Ribamar Azevedo, Prefeito de
Amarante/MA;
- Sr. João Alfredo, Prefeito de Sítio Novo/MA;
- Sr. João Pedro Ferreira Neto, Prefeito de
Grajaú/MA;
- Sr. Orlando Costa Muniz, Superintendente
do INCRAlMA;
- Dr. Júlio Gaiger, Presiderte àa FUNAI; e
- Comunidades indígenas.

COMISSÃO EXTERNA
PONTAL DO PARANAPANEMA

PAUTA N° 8/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horário: 14h
Local: Plenário 5, Anexo 11

CONVIDADOS:
- Sr. Luciano Pinheiro, Ex-Presidente da OAB
do Município de Presidente Prudente; e
- Sr. Edgar Bento Paiva; Corretor de Imóveis.

NOTA: >;'

AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULA·
RIO PRÓPRIO DISPONIVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSCES.. ..
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 14:00 As 18:00

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878
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(Encerra-se a sessão às 17horas e 27
minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados. no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12• item
I. alínea a. do Ato da Mesa nll 205. de 28 de junho
de 1990, resolve alterar, em parte, o Ato de 6 de fe
vereiro de 1997, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 7 subseqüente, que concedeu
exoneração a ANGELICA MARIA ELLERY LUSTO
SA DA COSTA, ponto n2 11.473, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-7. do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados. que exercia no Gabinete do
Primeiro Vice-Presidente. para considerá-Ia exonera
da a partir de 5 de março do corrente ano.

o Câmara dos Deputados. 8 de abril de 1997. 
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 nll 205. de. 28 de ju
nho de 1990. resolve dispensar. a pedido. de acordo
com o artigo 35. parágrafo único, inciso li. da Lei nll
8.112. de 11 de dezembro de 1990, VALÉRIA RI
BEIRO DA SILVA FRANKLlN ALMEIDA. ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla
tivo - atribuição Assistente Aministrativo. Padrão 30.
ponto n2 4484, da função comissionada de Assisten
te de Comissão, FC-05. do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados. que exercia na Comissão
da Amazônia e de DesenvoMmento Regional, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, a partir de 15 de março
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12• item
I, alínea •• do Ato da Mesa nll 205. de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9ll, item li, da Lei n2 8.112, citada, CARLOS ALBER
TO ROCHA BRUNO para, exercer, no Núcleo de
Atendimento a Programas Especiais, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-15. do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
2ll do Ato da Mesa nl! 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe çonfere o artigo 1ll, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6ll da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92. item 11, da Lei n2 8.112, 6Jtada, CONCEiÇÃO DE
MARIA SOARES MADEIRA para exercer, no Núcleo
de Atendimento a Programas Especiais, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete. CNE-15. do Quadro
Permanente da Câmara d~ Deputados, criado pelo
artigo 2ll do Ato da Mesa nll58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.'

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6ll da Lei nll 8.112. de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item li, da Lei nll 8.112, citada, FÁBIO PALMIER
MULLULO DA VEIGA para exercer, no Núcleo de
Atendimento a Programas Especiais, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete. CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
2ll do Ato da Mesa n2 58. de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1• item
I, alínea a. do Ato da Mesa n2 205. de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6ll da Lei nll 8.112. de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear. na forma do artigo
92. item li. da Lei nll 8.112. citada. MANOEL CER
QUEIRA BOUÇAS para exercer. no Núcleo de Aten
dimento a Programas Especiais, o cargo de Assis
tente Técnico de_ (labinete. CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados. criado pelo arti
go 2ll do Ato da Mesa nll 58. de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados. 8 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea 8. do Ato da Mesa nll 205. de 28 de junho
de 1990. e o ar:tigo 6ll da Lei nll 8.112. de 11 de de
zembro de 1990. resolve nomear, na forma do artigo
92. item li. da Lei nll 8.112. citada. MARIVALDA FEI
TOSA BISPO para exercer. no Núcleo de Atendi-
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mento a Programas Especiais, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
~ do Ato da Mesa n2 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 item
I, alínea a do Ato da Mesa n2 ·205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do arti
go 92 item 11, da Lei nº 8.112, citada, NILSE MARIA
CAVALCANTE PATUSCO, para exercer, no Núcleo
de Atendimento a Programas Especiais, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15 do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 2º do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril de
1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 item
I, alínea a do Ato da Mesa nll 205 de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 ,

item 11, da Lei n2 8.112, citada, PAULO MAURíCIO
BARROS para exercer, no Núcleo de Atendimento a
Programas Especiais, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado, pelo artigo 22 do
Ato da Mesa nll 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 item
I, alínea, a do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve, nomear, na forma do
artigo 911 item 11, da Lei n2 8.112, citada REGINA
FARIAS XIMENES para exercer, no Núcleo de
Atendimento a Programas Especiais, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 22 do Ato da Mesa nll 58 de 4 de abril
de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere:6 artigo 12 item
I, alínea a do Ato da Mesa fl2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
911 item 11, da Lei n2 8.112, citada ROBERTO CAR
SALATE QUEIROGA para exercer, no Núcleo de
Atendimento a Programas Especiais, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
~ do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item /, alínea a, do Ato a Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 61! da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 9º, Item 11 da Lei nl! 8.112, de 1990,
combinado com o artigo 13 da Resolução nº 21, de
1992, ALDÊNIA TELES MILFONT, ocupante de car
go da categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Psicólogo, Padrão 45, ponto nl! 2050, para
exercer, a partir de 4 de abril do corrente ano, no
Núcleo de Atendimento a Programas Especiais, a
função comissionada de Secretária-Executiva do
Programa de Prevenção e Recuperação de Depen
dência Química - PRODEQ, FC-05, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criada pelo art.
21! do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente a Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 11!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 61! da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 92, item 11, da Lei n2 8.112, de 1990,
combinado com o artigo 13 e Resolução nl! 21, de
1992, FÁTIMA DE MARIA NAHUZ AYRES, ocupan
te de cargo da categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Técnica Legislativa, padrão 45,
ponto n2 3239, para exercer, a partir de 4 de abril do
corrente ano, no Núcleo de Atendimento a Progra
mas Especiais, a função comissionada de Secretá
ria-Executiva do Programa de Assistência e Educa
ção Pré-Escolar - PAE, FC-5, do Quadro Permanen-
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te da Câmará dos Deputados, crià.da pelo art. 21!·do
Ato da Mesa nl! 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 11!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa, nl! 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo &' da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 9ll!, parágrafo único, da Lei nl! 8.112,
citada, combinado com o artigo 13 da Resolução nl!
21, de 4 de novembro de 1992, PAULO ROBERTO
AFFONSO, ocupante de cargo da categoria Funcio
nai de Analisa Legislativo - atribuição Técnica Legis
lativa, padrão 45, ponto nl! 4125, para exercer, a par
tir de 15 de março do corrente ano, na Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional, da Coor
denação de Comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, a função comissionada de As
sistente de Comissão, FC-5, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, nos termos do anexo do
Ato da Mesa nl! 57, de 26 de março de 1997.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 11!,
item I, alrnea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo &' da Lei nl! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar PAULO SÉR
GIO SILVA DOS SANTOS, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Agente de Serviços Legislativos, padrão 30,
ponto nl! 2610, 11! substituto do Chefe da Seção de
Bens Móveis Funcionais, FC-05, da Coordenação de
Habitação, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 31 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

PORTARIA N2 24197

O Primeiro secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso 11 do art. 1$1 do Ato da Mesa
n" 205, de 1990, resolve, credenciar o Senhor AL
FREDO PERES DA SILVA como Representante da
Associação Nacional do Transporte Rodoviário de
Cargas/NTC.

Câmara dos Deputados, 8 de abril de 1997. _
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro secretário.

DIVERSOS

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS
CONGRESSISTAS

(Criado pela Lei nll 4.284163)

Ata da 351 Assembléia Geral Ordinária,
realizada em 3 de abril de 1997

Às dez horas do dia 3 (três) de abril do ano de
1997 (hum mil, novecentos e noventa e sete), no
Plenário das Comissões Especiais e de Inquérito do
Senado Federal, no prédio principal do Congresso
Nacional, com a presença do Senhor Presidente,
Deputado Heráclito Fortes, dos segurados obrigató
rios (Deputados e Senadores), facultativos e pensio
nistas, realizou-se a 35!! Assembléia Geral Ordinária
do Instituto de Previdência dos Congressistas _ IPC,
para, consoante o disposto no artigo dezesseis, itens
I e 11 da Lei n" 7.087/82, tomarem conhecimento do
Relatório do Senhor Presidente referente ao exercí
cio findo e ao mesmo tempo, elegerem os novos
membros para o Conselho Deliberativo para o biênio
de 1997/1999. Aberta a sessão, o Senhor Presiden
te agradecendo a presença de todos, procedeu a lei
tura do seu Relatório, que será publicado à parte no
órgão oficial do Congresso Nacional. A seguir, o Pre
sidente declarou iniciado o processo de votação,
com término prefixado para as dezessete horas,
anunciando que a Chapa era Única. Durante a vota
ção, os trabalhos desta Assembléia Geral, foram
temporariamente presididos pelo Doutor Afrísio de
Souza Vieira Lima Filho, Diretor-Executivo do IPC.
Às dezesseis horas, o Presidente, Deputado Herácli
to Fortes, reassumiu a presidência e às dezessete
horas encerrou o processo de votação. Em seguida,
o Presidente designou os segurados Luiz Gonzaga
Malveira, Alcides Freitas Filho e João Carlos dos
Santos como escrutinadores. Aberta a uma, conta
dos os votos, os escrutinadores anunciaram a exis
tência de 467 cédulas, número que confere com a
lista de votantes. Feita a apuração, verificou-se o se
guinte resultado: para Membros Titulares: Senador
Nabor Júnior, Senador Lúcio Alcântara, Senador
Freitas Neto, Deputado Pedro Novaes, Deputada
Márcia Marinho, Deputado Manoel Castro, Deputado
Mussa Demas, Deputado Nilson Gibson e o Deputa
do Wilson Braga. Todos eles elegeram-se com 467
votos. Para Membros Suplentes: Senador Carlos
Patrocínio, Senador Bello Parga, Deputado Pedro
Corrêa, Deputado Freire Júnior, Deputado Edson
Queiroz, Deputado Jofran Frejat, Dr. Fábio Mendes,
Dr. Haroldo Sanford e o Dr. Clodoaldo Silveira. To
dos eles elegeram-se com 467 votos. Encerrada a
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apuração, ante o resultado, o Senhor Presidente PORTARIA NIl77I1997
proclamou nominalmente eleitos, todos os membros O Presidente do Instituto de Previdência dos
da chapa. . . Congressistas - IPC, no uso das atribuições que lhe

Prosseguindo, o presidente comunicou aos confere o art. 10, inciso 1/ da Lei n27.087/82, combi-
presentes que a posse dos eleitos para o Con~elho nado com o artigo 82, inciso IV, do Regimento Inter-
Deliberativo do IPC, bem como a posse do preslden- no do IPC e referendado por decisão do Conselho
te e vi-presidente, ambos já eleitos na sessão do Se- Deliberativo na 2!1 Reunião Ordinária de 8 de julho
nado federal, do dia 2 do corrente, será realizada no de 1995, resolve: .
dia 9(nove) de abril, às 11 horas, no Gabinete da Art. 12 Renovar o Contrato de Prestação de Ser-
presidência, situado na sed.e do Inst~uto•. Nada mais viços, celebrado entre o .IPC, na condição de CON-
havendo a tratar, às 17h2Ornln, a sessao fOI encerrada. TRATANTE e o Economista e Advogado Dr. JULIO
E, para constar, Raimundo Urbano, pensionista, desig- LOPES LIMA, na condição de CONTRATADO.
nado secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que de- Art. 22 Os serviços a serem prestados pelo
pois de lida e aprovada, será assindad pelo Senhor CONTRATADO serão os mesmos serviços constan-
Presidente e demais associados presentes. tes do contrato ora renovado, ficando ratificadas to

das as suas cláusulas.
Art. 3º O crédito para pagamento dos honorários

contratados correrão por conta da Rubrica n23130-002
- SERViÇOS DE TERCEIROS (Art 55, V).

Art. 42 O prazo de duração dessa renovação
contratual será de 12 (doze) meses, contatos a partir
de 6-4-97, podendo ser estendido por um período
anual, na forma prevista pelo art. 57, item 1/ da Lei n2

8.666193.
Art. 52 Esta Portaria entra em vigor a partir de

6-4-97.
Brasília, 4 de abril de 1997. - Deputado Herá

clito Fortes, Presidente.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLfrlCA RURAL

O Deputado HUGO BIEHL, Presidente desta
Comissão, avocou, nesta data, o seguinte:

Projeto de Lei n22.041/96 - do Sr. Jaime Mar
tins - que -altera o artigo 22 da Lei n2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamen
tação dos dispositivos relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VI/, da Constituição
Federal-. (Apensos aos PL n2s 2.042/96, 2.112/96 e
2.284/96)

Sala da Comissão, 8 de abril de 1997. - Moi
zes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado MALULY NETTO, Presidente des
ta Comisão, fez a seguinte:

Distribuição nll 3/97

Em 8-4-97
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Ao Deputado ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO do Valle - que ·dispõe sobre a abertura de créditos
Mensagem nll 1.287/95 - do Poder Executivo especiais e similares por instituições financeiras e

- que ·submete à consideração do Congresso Na- dá outras providências·.
cional o ato constante da Portaria nll 244, de 6 de Ao Deputado REMI TRINTA
outubro de 1995, que renova a permissão outorgada Projeto de Lei nl! 2.710/97 - do Sr. Elias Mu-
à Rádio Clube de Itaúna S.A. para explorar, sem di- rad - que ·dispõe sobre a rotulagem de produtos
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono- vendidos como complementos alimentares e como
ra em freqüência modulada, na cidade de Itaúna, Es- fonte natural de elementos químicos·.
tado de Minas Gerais·. Ao Deputado ADELSON RIBEIRO

........em onda média, na cidade de .Londrina, Projeto de Lei nl! 2.736197 - do Sr. Wigberto
Estado do Paraná·. Tartuce - que ·dispõe sbbre os guichês de caixa

Ao Deputado CORAUCI SOBRINHO nas agências bancárias·.
Projeto de Decreto Legislativo nl! 375/97 - do ADeputada REGINA L1NO

Sr. Jaques Wagner - que ·susta a eficácia das Por- Projeto de Lei nl! 2.831/97 - do Sr. Gerváslo
tarias nºs 87/96, 88196 e 89/96 editadas pelo Minis- Oliveira - que 'oma obrigatória a criação de par-
tro das Comunicações no DOU, de 25-4-96, outor- ques destinados à preservação do meio ambiente
gando permissões para exploração do Serviço de em todos os municípios brasileiros·.
Televisão por Assinatura via Satélite·. Sala da Comissão, 8 de abril de 1997. - Aure-

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária. niRon Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
MEIO AMBIENTE E MINORIAS DE DEFESA NACIONAL

O Deputado Ricardo Izar, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Distribuição n2 2197

Em 8-4-97
Ao Deputado SÉRGIO CARNEIRO
Projeto de Lei nl! 2.811/97 - do Sr. Salvador

21mbaldi - que ·prolbe experiências e clonagem de
animais e seres humanos·.

À Deputada Maria Valadão
Projeto de Lei nl! 2.551196 - do Sr. Wlgberto

Tartuce - que ·dispõe sobre as vagas de emergên
cias em estacionamentos de farmácias e drogarias·.

Ao Deputado IVAN VALENTE
Projeto de Lei nl! 2.585/96 - do Sr. Leonel Pa

van - que ·altera o art. 51! da Lei n2 8.6n, de 13 de
julho de 1993, que dispõe sobre o Fundo de Desen
volvimento Social, incluindo no Conselho Curador do
Fundo um representante dos mutúarios do Sistema
Financeiro da Habitação·.

Ao Deputado SARNEY FILHO
Projeto de Lei nl! 2.580/96 - do Sr. Cunha

Bueno - que ·obriga a rnençã9 no cardápio de res
taurantes e lanchonetes da advertência: utiliza for
nos de microondas·.

Ao Deputado SALOMÃO CRUZ
Projeto de Lei nl! 2.690197 - do Sr. Fernando

Ferro e Outros - que ·altera a Lei n2 7.802, de 11 de
julho de 1989, para acrescentar parágrafos ao aft 13·.

Ao Deputado JACQUES WAGNER
Projeto de Lei nl! 2.703197 - do Sr. Antônio

O Deputado LUrS EDUARDO, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional fez a seguinte:

Distribuição ni 3197

Em 8-4-97
Ao Deputado HÉLIO BICUDO
Projeto de Lei nl! 2.859/97 - do Sr. carlos

Apollnário - que ·dispõe sobre norma geral de or
ganização que toma obrigatória a avaliação psicoló
gica dos integrantes das polícias e corpos de bom
beiros militares·.

Ao Deputado AROLDO CEDRAZ
Projeto de Lei nl! 2.862/97 - do Superior Tri

bunal Militar - que ·altera dispositivos da Lei nl!
8.457, de 4 de setembro de 1992, e dá outras provi
dências·.

Ao Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
Mensagem nll 157/97 - do Poder Executivo 

que ·submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo
da Cultura, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
África do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de
1996·.

À Senhora Deputada JOANA DARC
Mensagem nl! 224/97 - do Poder Executivo 

que ·submete à consideráção do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo Constitutivo do Fundo para o
Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América



Em 8-4-97
Ao Deputado CARLOS APOUNÁRIO
Projeto de Lei nll 2.202196 - do Sr. Jaques

Wagner - que "dispõe sobre o serviço de Televisão
por Assinatura e dá outras providências".

Ao Deputado INÁCIO ARRUDA
Projeto de Lei nº 2.501192 - do Poder Execu

tivo sobre a Política Nacional de Energia Nuclear.
Ao Deputado JOSÉ JORGE
Projeto de Decreto Legislativo nll 99195 - do Sr.
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Latina e do Caribe, assinado pelo Govemo brasileiro Salvador Zimbaldi .:.... que "susta os efeitos da Porta-
em Madri, em 24 de julho de 1992". ria nll 1.118 de 16 de dezembro de 1994, que alte-

Ao Deputado LEUR LOMANTO rou o Plano Básico de Distribuição de Canais de Ra-
Mensagem nll 227197 - do Poder Executivo - diodifusão em Freqüência Modulada".

que "submete à consideração do Congresso Nacio- Ao Deputado JOSÉ PINOTTI
nal o texto das emendas aos Artigos I, li, VIII, IX e Projeto de Lei nll 1.729/96 - do Sr. Jofran
XVI do Acordo relativo à Organização Intemacional Frejat - que "Determina a inserção de mensagem
de Telecomunicações por Satélite (INTELSAT)". re- de estímulo à doação de órgãos ou tecidos humanos
lativas à mudança do nome da Organização Intema- nas propagandas comerciais de tabaco, bebidas al-
cional de Telecomunicações Marítimas por Satélite caólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias".
(INMARSAT) e ao art. 13 da Convenção da INMAR- Ao Deputado LAPROVITA VIEIRA
SAT, aprovadas em Londres, em 9 de dezembro de Mensagem nll 1.223194 - do Poder Executivo
1994". que "submete à consideração do Congresso Nacio-

Ao Deputado RENAN KURTZ nal o ato constante da Portaria nll 1.081, de 6 de de-
Mensagem nl! 280/97 - do Poder Executivo - zembro de 1994, que renova a permissão outorgada

que "submete à consideração do Congresso Nacio- à Rádio Jaboticabal Ltda. para explorar, sem direito
nal o texto do Convênio para a Cooperação no âmbi- de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
to da Conferência Ibero-Americana, concluído em freqüência modulada na cida.de de Jaboticabal, Esta-
São Carlos de Barilache, Argentina, em 17 de outu- do de São Paulo".
bro de 1995, por. ocasião da V Reunião lbero-Ameri- Ao Deputado LUIZ PIAUHYUNO
cana de Chefes de Estado e de Govemo". Projeto de Lei nl! 1.721/96 (Apensos aos PI nºs

Ao Deputado ROBSON TUMA 2.128196 e 2.193196)- da SrI Teima de Souza que
Mensagem nº 351/97 - do Poder Executivo - "obriga os meios de comunicação a. fazer campanha

que "submete à consideração do Congresso Nacio- para encontrar crianças desaparecidas".
nal o texto do Acordo sobre serviços Aéreos entre Ao Deputado MARCELO BARBIERI
os seus Respectivos Territórios e Além, celebrado Projeto de Lei nl! 96-AI95 - do Sr. Fernando
entre o Govemo da República Federativa do Brasil e Gonçalves - que "dispõe sobre a veiculação no rá-
o Govemo da República da África do Sul, em Pretó- dio e na televisão de informações que estimulem a
ria, em 26 de novembro de 1996". formação de hortas domésticas".

À Deputada SANDRA STARUNG Ao Deputado NELSON MARCHEZAN
Projeto de Lei rf1202195 - do Sr. Agnelo Queiroz Projeto de Lei nl! 4.846194 (Ape.nso o PL

- que "dispõà sobre a criação dos Conselhos Federal e 1.602196) - do Sr. Francisco Silva que "estabelece
Regionais de Enfennagem e dá outras providências". medidas destinadas a restringir o consumo de bebi-

Sala da Comissão, 8 de abril de 1997. - Wal- das alcoólicas",
bia Lóra, Secretária. Ao Deputado PEDRO IRUJO

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS Projeto de Lei nl! 2.525-0192 - do Sr. Cunha
COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA, Bueno - Substitutivo do senado ao Projeto de Lei

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA nl! 2.525-C, de 1992 - "inclui os incisos X e XI no ar-
° DEPUTADO MALULY NETTO, Presidente tigo 42 da Lei n2 8.389, de 30 de dezembro de 1991,

desta Comissão, fei a seguinte: que institui o Conselho de Comunicação Social".

Redistribuição nl! 2197 Ao Deputado ROBERTO BALESTRA
Projeto de Lei nl! 1.299195 - do Sr. Paulo Gouvêa

- que "dispõe sobre compensação às emissoras de
rádio e televisão, com impostos federais devidos, pela
transmissão de programas eleitorais gratuitos".

Ao Deputado WEUNTON FAGUNDES

Projeto de Lei nll 1.987/96 - do Sr. Roberto
Valadão - que "Dispõe sobre o sistema de codifica
ção a ser utilizado na aquisição feita por meio dos
serviços de telecomunicações".

Maria Ivone do Espírito Santo" Secretária.



Redlstribulçio nt 3197

Em 8-4-97
Ao Deputado JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei nll 2.791/97 - do Sr. Welson

Gasparinl - que -altera a reçfação do art. 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe so
bre jornada de trabalho-.

Sala da Comissão, 8 de abril de 1997. - Tall
ta Veda de Almeida, Secretária.

Projeto de Lei nll 2.398/96 - do Sr. M0is6s Li
pink que -altera a redação do artigo 44 da Lei nR

4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o
novo Código Florestal.

Ao Deputado CUNHA LIMA
Projeto de Lei nll2.418196 - do Sr. Silas BrasI

leiro - que -estabelece incentivos fiscais para a ven
da de alimentos integrantes da cesta básica do tra
balhador-.

Ao Deputado LUIZ ALBERTO
Projeto de Lei nR 627-A/95 - do Sr. Alcides

Modesto e Outros - que -regulamenta o procedi
mento de titulação de propriedade imobiliária aos re-
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, manescentes de quilombos, na forma do artigo 68
MEIO AMBIENTE E MINORIAS do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

Ao Deputado Ricardo Izar, Presidente desta estabel~ normas de prot~o a~ p~trimônio cultu-
comissão fez a seguinte: ral brasileiro e dá outras providências .

, • _ Ao Deputado AROLDO CEDRAZ
Redlstribulçao nt 2197 Projeto de Lei nR 281-Af95 - do Sr. Valdir Co-

lato - que -dispõe sobre o uso e a conservação do
solo e da água no meio rural-.

Ao Deputado GILNEY VIANA
Projeto de Lei nR 2.056/96 - do Sr. Le6nldas

Cristiano - que -dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem de advertência em garrafas de bebidas
aJco6Iicas-.

Ao Deputado CHIClO BRfGIDO
Projeto de Lei nR 2.168/96 - do Sr. José Tude

- que -dispõe sobre a atividade de seguro privado
no ramo de automóveis-o

Ao Deputado ALBÉRICO FILHO
Projeto de Lei nlI 945195 - do Sr. Salomão

Cruz que -dispõe sobre a obrigatoried~de de exis
tência prévia de levantamento geológico para a defi
nição de áreas de que trata o inciso fIt, do parágrafo
1R do artigo 91; inciso fIt, do parágrafo 1R do artigo
225; e o artigo 231, da Constituição Federal, e dá
outras providências-.

Sala da Comissão, 8 de abril de 1997. - Au
renllton Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇ~ PÚBLICO

O Deputado OSVALDO BIOLCHI, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, fez a seguinte:

Em 8-4-97
Ao Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Projeto de Decreto Legislativo nR 233196 - do

Sr. Gilney e Outros - que -susta o Decreto n"
1.775, de 8 de janeiro de 1996, que es1;abelece nor
mas sobre a demarcação de terras indígenas-.

Ao Deputado NEIVA MOREIRA
Projeto de Lei nll 323195 - do Sr. Luciano

Zica - que -dispõe sobre a criação de Área de Pro
teção Ambiental- APA, no Distrito de Sousas, Muni
cípio de Campinas, Estado de São Paulo-.

Ao Deputado RICARDO IZAR (avocado)
Projeto de Lei nll 1.391/95 - do Sr. Ivandro

Cunha Lima - que -estabelece normas para prote
ção à saúde e segurança dos consumidores do lei
te longa vida-o

Ao Deputado Lufs BORBA
Projeto de Lei nll 428-Af95 - do Sr. Laprovita

Vieira - que -dispõe sobre a obrigatoriedade dos fa
bricantes e importadores de veículos automotores
abastecerem o mercado com peças de reposição,
pelo prazo mínimo de dez anos, a contar da data da
descontinuação da produção ou importação do vefcu
10-.
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Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito
Cunha Bueno
Edson Queiroz
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Balestra
Roberto campos
VadãoGomes

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
José Janene

Larnartine PoseUa
Nelson ,Meurer

Valdenor Guedes
3 vagas

José Borba
Philemon Rodrigues

Rodrigues Palma

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Bloco (PT~DTlPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Femando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras-1Oh
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
3R Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

AryKara
Fernando Diniz

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
RobsonTuma
Rubens Cosac
laire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Jair Soares

JairoAzi
Maluly Netto

Maurício Najar
Paulo Gouvea

Rubem Medina

Sérgio Guerra

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Cesar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz C1erot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Antonio dos santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
VilmarRocha

Antonio dos Santos
AraceJy de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

Alberto GoIdman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
saraiva Felipe
Wagner Rossi

Antonio Cartos Pannunzio
Fátima Pelaes

Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

1 vaga

PSDB

AryKara
Canos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
MarçaJ Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro lrujo
Roberto VaJadão

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marconi PeriUo
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi

Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco



PSDB Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contraíras de Almeida
Local: Planário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 VICe-Presidente: Celso Russomaono (PSDB)
32 VICe-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Coriolando Sales (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana 'Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Supllcy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severlano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

Adhemar de Barros Rlho Adylson Motta
Augusto Farias Benedito Domingos
Darci Coelho Bonifácio de Andrada
Gerson Peres Cleonâncio Fonseca
Ibrahim Abí-Ackel Jair BoIsonaro
Jarbas Lima Luís Barbosa
José Rezende Ricardo Barros
Prisco Viana Wigberto Tartuce

PTB

Rodrigues Palma Moisés Lipnik
Vicente Cascione Roberto Jefferson

PSB

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

PL

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4I.feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 VICe-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
32 VIce-Presidente: Nelf Jabur (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Ademir Lucas

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Carlos Nelson
Marcalo Teixeira
Marisa Serrano

Nan Souza
Oscar GoIdoni

Inácio Arruda
Marcos Lima
Teté Bezerra

2 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
LeOnidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Duillo Pisaneschl

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinettl
Ushitaro Kamia

PTB

Antonio carlos Pannunzjo

PSDB

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murllo Pinheiro
Robério Araújo

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara Ellery
Wilson Cignachi

A1bérlco Rlho
Chlcão Brígido
Femando Gabeira
ReginaLino
Remi Trinta

Bloco (PTI PDil PCdoB)

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Rávio Palmier da Veib:
Salomão Cruz
1 vaga(s)

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PPB

Luciano Pizzatto

Gilney Vl8I1a
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

AroIdo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

VIC Pires Franco

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

2 vagas

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyRlho

A1mino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Vanessa Felippe
Zulaiê Cobra



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Márcia Marinho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini

B.Sá
Ceci Cunha

Danilo de Castro
Mário Negromonte

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

Gilney Viana
3 vagas

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervésio Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânio dos Santos

PTB

PPB

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleli
Valdeci Oliveira

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agneto Queiroz (PCdoB)
2ll Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDn

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2ll Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMD8)
3ll Vice-Presidente: José Carlos Lacerdl:\.(PSD8)

Tltu~~s Sup~ntes

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Albérico Cordeiro

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

De Velasco
Gecldel Vieira Lima
Nilmário Miranda
2 vagas

PV

PSDB

1 vaga

.Álvaro Gaudêncio Neto
João Maia

Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

PFL

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Raimundo Colombo
Rubem Medina

PSD8

Antonio Balhmann
José Carlos Lacerda
Luiz Fernando
Renato Johnsson
Wilson Campos

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Barbosa Neto
OUso Sperafico

Gepnano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Metlão Neto
Luiz Braga

1 vaga

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Yeda Crusius

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Dalila Figueiredo
F1avioArns
Franco Montoro
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Bloco (pTI PDTI PCdoB)

Welson Gasparini
4 vagas

PP8

Enlvaldo Ribeiro
Herculano Anghinetli
João Ribeiro
Lamartine Posella

PTB

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatli
Márcio Reinaldo Moreira

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

José Coimbra

Pedro Valadares



Bloco (PTl PDTl PcdoB)

Esther Grossi (Pn Gilney Viana (Pn
Pedre Roque (Pn Humberto Costa (pn
Pedro Wilson (PT) Undberg Farias (PCdoB)
Ricardo Gomyde (PCdoB) Luiz Durão (PDn
Wr:Aney Queiroz (PDn Maria Laura (Pn

PPB

Bloco PMDBlPSDlPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz CJerot
Mauricio Requião Lldla Qulnan
Pedro Yves Rita Camata
Severiano Alves (PDn Wagner Rossi

PSDB

Secretária: Anamélla Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDn
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 VICe-Presidente: Esther Grossi (Pn
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Fernando Ribas Carii (PDT) Coriolano Sales (PDn
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (Pn
José Lourenço (PFL) LuIZ Eduardo Greenhalgh (Pn
Maria da Conceição Tavares (Pn Luiz Gushiken (Pn
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (Pn
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

laprovita Vieira
2 vagas

Edson Silva
João Leão

Simão Sessim
4 vagas

Antônio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Valdir CoIatto
Wilson Cignachi

Suplentes

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

BenitoGarna
José Carlos Aleluia
José Carios Vieira

Luís Eduardo
Magno Bacelar

Valdorniro Meger

PfL

PSDB

Titulares

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Ar! Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
YedaCrusius

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Unhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Itamar Serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Corauci Sobrinho
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes landim
Raul Belém

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Ademir Lucas
Alexandre Santos
FlavioAms
João Faustino
Oswaldo Soler

Ademir Cunha
Belinho Rosado
Claudio Chaves
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

PTB PTB

PSB

Álvaro VaUe (PL) Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Anlvaldo Vale (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras -10 horas
Telefones:318~96CV6989/6955

Expedito Júnior (PL) Alberico Cordeiro Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

JoãoColaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTJPOTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (PDT)
Femando Lopes (PDT) Luciano Zica
Paulo Bernardo (PT) Nedson Micheleti (PT)

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 VIC8-Presldente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2ll Vice'Presldente: José Coimbra (PTB)
3ll Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: VaIda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318·2137

José de Abreu
Octavio Elisio

Paulo Feij6
Vittorio Medioli

1 vaga

Roberto Balestra
Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGomes

JulioCesar
Murilo Pinheiro

Paulo Bomhausen
Ronivon Santiago

Nelson Marquezelli

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Uma (PedoB)
Walter Pinheiro (PT)

PPB

PTB

PSOB

Bloco (PMOBIPSO/PSL)

Dejandir Dalpasquale
. EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danllo de Castro
Moises Lipnik (PTB)
Robson Romero

José Borba

Alberto GoIdman
Dilso Sperafico
Marcos Urna
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Femando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Ellseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Delfim Netto
1 vaga

Adauto Pereira
Ayres da Cunha

Jaime Martins
Uma Netto

Ursicino Queiroz

João Natal
Max Rosenmann
Roberto Paulino
Silas Brasileiro

Silvio Pessoa

Alexandre santos
Arthur Virgilio
Pedro Henry
Silvio Torres

Wilson Campos

PSDB

Affonso Camargo
Alvaro Gaudêncio Neto
Benito Gama
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)

Bloco (PMDB/PSDlPSL)

Benedito Domingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Corres

CoIbert Martins
Contueio Moura
Fernando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

Csndinho Mattos
Cipriano Correia
Jayme Santana

. João Leão
Rommel Feijó

PL

Valdemar Costa Neto Giovannl Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira -10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318·2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2ll Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luis Eduardo (PFL)
111 Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
2ll Vice-Presidente: Mário Cavallai:ii (PPB)
3ll Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

José CoImbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Arace/y de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lornanto
Luis Eduardo
Wemer Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carios Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
SameyFilho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMOBIPSDlPSL) Titulares Suplentes

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMrUA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
3!l Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Haroldo Uma Carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoanaDarc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José Genonlo
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus SChmidt
Renan Kurtz Sérgio Carneiro
Sandra Starling Tilden Santiago

PPB

Adylson Motta AIcione Athayde
Alceste Almeida Jofran Frejat
Jair Bolsonaro Jorge Tadeu Mudalen
João Plzzolatti José Rezende
José Teles J(íHo Redecker
Mário Cavallazzi Salatiel Carvalho
Ushitaro Karnia Sérgio Naya

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão Roberto Jefferson

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Armando Costa
Chicão Brigido

CoIbert Martins
Biseu Padilha

Genesio Bernardino
João Henrique

PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

Ademir Cunha
Alexandre ceranto

Antonio Joaquim AraújÕ
AuglJsto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Carneiro
RoIand Lavigne

Alexandre Cardoso

José Egydio

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

Moacyr Andrade
Pedro Correa

3 vagas

Elias Murad
Ezidio Pinheiro

F1avioAms
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

2 vagas

Duilio Plsanesclli
Etevalda Grassi de Menezes

PFL

PL

PPB

PTB

PSB

PSDB

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente Andre Gomes

Luiz Buaiz

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira FeghaJi
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Osmanlo Pereira
Pimentel Gomes
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Janene
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Ayres da Cunha
Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Mauricio Najar
Ursicino Queiroz

Armando Abilio
Darclsio Perondi
Elclone Barbalho
José A1demir
José Plnotti
Lidia Quinan
RitaCarnata
saraiva Felipe
Teté Bezerra

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas
Ivo Mainardi

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
GenéSio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTurna
Ronaldo Perim
Ronivon Santiago

Amon Bezerra
Athur VirgRio
EHasMurad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
JoséAníbaI
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI POT~doB)



Secretária: Míriam Maria Bragança santos
Local: Plenário, sala 9, quartàs-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
12 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
22 Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 Vice-Presidente: laire Rezende (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOBJPSDlPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMOB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMOB)
22 Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristina (PSOB)

titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Antônio Brasil
OeVeIasco

Hermes Parcianello
João Magalhães

Remi Trinta
Ronaldo Perim

3 vagas

Affon~ Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaOemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Barbosa Neto (PMOB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Maia
Lael Varella
Oscar GoIdoni (PMOB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Alberto Silva
carlos Nelson
Edlnho Araújo
Eliseu Padilha
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco

Armando AbUio
João Almeida

Olavo Calheiros
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

QsmirUma
Raimoodoo Colombo

Robério Araújo
Werner Wanderer

PSDB

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
ZUa Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
sandro Mabel
laire Rezende
2 vagas

Bloco (PT, POT, PCcIoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) C8rlos santana (PT)
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (POT)
José Pimentel (PT) WaIdomiro FIOravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

carlos santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Oércio Knop (POT)
Giovanni Queiroz (POT) Geraldo Pestana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Undberg Farias (POdaB) José Maurício (POT)
Olavo Calheiros (PMOB) 2 vagas
Teima de Souza (PT)

Eduardo Mascarenhas
Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga

Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes
1 vaga

AmaIdo Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

ArI Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus V"lC9rlte
Mário Negrornonte
Nárclo Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
V"1ttorio Medioli

PSDB

AmonBezerra
Basilio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

Oswaldo SoIer

PPB

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Oavi Alves Silva
Colores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretário (a) Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/69901700417007

Ouilio Pisaneschi
Philernon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



Presidente: sandro Mabel (PM,DB)
12 VIC9-Presidente: José A1demir (PMDB)
2ll Vice-Pmsidente: Nelson Otoch (PSDB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

PL

José Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEe-2J95

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares

Bloco (PFUPTB)

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C\erot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

PDT
Coriolano Sales

Bloco (PLJPSD/PSC)

Eujácio Simões

Proposição: PEc-9195 Autor: Ricardo Herácllo
8 outros

Bloco (PSBlPMN),

1va~ A1e~mCaro~

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

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



Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBIPL)

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSOB)
1 vaga

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 17195, QUE

H ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItulares Suplentes

PFUPTB

Cartos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Eujácio Simões
Eurico Miranoa
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS

ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene
Costa Ferreira

Lael Varella

Ivan Valente
1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Rrmo de Castro

1 vaga

PT

PDT

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Femando Ferro
sandra Starting

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Matheus Schmidt

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

. Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEc-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidénte: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Eujácio Simões

PMDB

Cartos Apolinário
Cartos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Cartos Santana
1 vaga

PDT

Ênio Bacoi

Bloco (PUPSDJPSC)

Ah10n Di'pp

Francisco Horta

João Paulo
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga



Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philernon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSOIPSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPL) Matheus SChmidt Coriolano Sales

AJcione Athayde
. Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PSDB

Herculano Anghinettl (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

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

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO NlI 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposlçio: PEc-46f91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
1~ Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
~ VICe-Presidente:
~ Vice-Presidente: Fausto MarteUo (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murllo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Adelson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparinl (PSDB)

Abelardo Luplon
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Confúcio Moura
2 vagas

Alcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushltaio Kamia

1 vaga

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Vicente André Gomes

Bloco (PPBIPL)

serafim Venzon

PSDB

PDT

PT

Nitton Baiano
2 vagas

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169·B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 43-A, DE 1995, QUE DA NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposlçio: PEc-43195 Autora: Rita camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
~ VICEl-Presldente: Rommel Feijó (PSDB)
~ VIce-Presidente: F\c;>berto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

AntOnio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Duílio Pisaneschl
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Carlos santana
João Coser

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

PSDB

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

RávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2.
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIADk UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PEc-a1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
1ll Vice-Presidente: João Maia (PFL)
2l' Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

José Egydio

Silvio Abreu

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

Adelsofi 5a:'/ador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 57,'
DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-57J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
1ll Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2l' Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco

Bloco (PFUPTB)

AntOnio Joaquim Aralljo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
1 vaga

JlllioCésar
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PUDB PPB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PPB

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSDB

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
LeOnidas Cristina
Mário Negromonte
Paulo Feij6
1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT PT
João Fassarella
5andra Starling

por

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Matheus Schmidt Coriolano Sales por

Eujácio Simões

Bloco (PLlPSD/PSC)

Expedido Jllnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta Eujácio Simões



Suplentes

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
lila Bezerra

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDt' À CONSTITUiÇÃO NlI
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREAPORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Suplentes

Ricardo Heráclio

PSB

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Lima Socorro Gomes

secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo 11, sala 169-6
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NlI 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Eliseu Moura
Hilário Coirrbra
Osmir Urna

PMDB

Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSDB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga 1 vaga

PDT

Luiz Durão

PSDB PSB

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon Santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Aécio Neves Alexandre Cardoso

1 vaga Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER APRO
POSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NlI 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Autor: Hélio Bicudo
e outros

1 vaga

Proposição: PEc-96192

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

PT

PDT

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Wolney Queiroz

Paulo Rocha
1 vaga



Bloco (PFLJPTB)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2!1 VICEl-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSDIPSLJPSC)

Titulares

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Maurício Najar
Paes Landim
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PMOB

Suplentes

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Uma

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Femando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

PPB Bloco (PPBlPL)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sela 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR,128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALlNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128J95 Autor: Nlclas Ribeiro

PSOB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda Paulo Feij6
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Dada Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

/;:nioBacei Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus SChmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLJPSDlPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Átila Lins
Hilário Coimbra

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

PDT

PSB

PSOB

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063V7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2!1 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nieias Ribeiro

Aylson Motta
A1eeste Almeida
Jofran Frejat

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana



Vic Pires Franco João Ribeiro (PPB) lvandro Cunha Lima
1 vaga Murilo Pinheiro José Luiz Clerot

PMDB
Luiz Femando (PSDB)
1 vaga

AntOnio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confooo Moura OIávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

DoIores Nunes
PPB Gerson Peres

Carlos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-Ackel

Jair BoIsonaro Rogério Silva (PFL) Prisco Viana

Valdenor Guedes 1 vaga

PSDB Danilo de Castro

Robério Araújo (PPB) João Maia (PFL) Robério Araújo (PPB)

Tuga Angerami Sebastião Madeira Vicente Arruda
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José Prianta

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT PT

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Dumo Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

PDT

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando GonçaJves
JaIr Soares

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PLJPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
T~ones:318-7~066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICfpIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE S!'ÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PUBLICAS fl-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Propoelçio: PEC-169J93 Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Ivan Valente Hélio BIcudo
Marta Suplicy Marcelo Déda

1 vaga

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

AmIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursi<:Ino Queiroz

1 vaga

PDT

PMDB

Bloco (pFLJPTB)

Aloysio Nunes Ferreira
GiIvan Freire

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

Elton Rohnelt

GilneyViana
1 vaga

Bloco (PLJPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gerv4sio Oliveira

secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE"ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL11

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Propoeiçio: PEC-15&J93 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente cascione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: ibrahim AbI-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

1 vaga



PDT
Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PUPSDIPSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso 1 vaga

PedoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DEsnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Propoalçio: PEc-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
111 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PUDB)
2!1 VICe-Presidente: José Teles (PPB)
3l' VIce-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titula.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga

PT
Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEc-173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!1 Vice-Presidente:
311 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PUDB)

Titulares Suplentes

Rubem Medina
1 vaga

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSl)
Pinheiro Landim

Sandro Uabel

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

João Maia
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente-Cascione
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Célia MeneIes
Costa Ferreira

Armando Abmo
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz



1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco VI808

PSDB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristlno Eduardo Mascarenhas.
Roberto Brant João Leão
1 vaga Màrconi Perillo

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura WaIdomlro FIOravante
Teima de Souza 1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO tfI175,

DE 1995, QVE "ALTERA O CAPITuLO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL-

Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder ExecuUvo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMOB)
12 VICe-Presidente:
2ll VICe-Presidente:
311 VIce-Presidente: João Plzzolatli (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFlHTB)

PCdoB

Haroldo Uma Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nasslf
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

tfI188-A, DE 1994,QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 7t AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAV~SDE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES-
ProposIçio: PEC-188J94 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
111 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3ll VIce-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

José Luiz C1erot Hélio Rosas
José Prlante Lídia Quinan
JurandyrPaixão Marcelo Teixeira
1 vaga Rubens Cosac

PPB
Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Plzzotatli FetterJúnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avellno VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Silvio Torres
Luiz Carlos Hauly YedaCrusius
Roberto Brant 1 vaga

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando 2uppo

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

QsmirUma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio BrasIl
Edinho Bez

Betinho Rosado
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Fernando Zuppo
Silvio Abreu

PMDB

PDT

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PLIPSOIPSC)

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Alberto GoIdman
Carlos Nelson



1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais. Anexo li. 5aIas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposlçio: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3l! VICe-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

TRu~r8S Sup~nms

Bloco (PFLlPTB)

PMOB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair BoIsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSOB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PMOBJP5D/PSL)

Suplentes

Claudio Cajado
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon Santiago
1 vaga

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

Jair Bolsonaro Hugo Biehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mudalen
Osmar Leitão José Rezende
Valdenor Guedes Pedro Corrêa
1 vaga 1 vaga

PSOB

Antônio Feijão Elias Murad
Celso Russomanno Leônidas Cristino
Luciano Castro Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feij6 Vicente Arruda

PT

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

POT

Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 31S-70S6nOS2

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-370J96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2!l Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3l! Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares

Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Pau/o Uma
Ta1vane Albuquerque

Bloco (PMOBJPSD/PSL)

Bloco (PFLlPTB)

Cunha Uma

Elton Rohnelt
Jaime Femandes

José Borba
Luiz Braga

Roberto Pessoa
2 vagas

De Velasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (pPBlPL)

Francisco Rodrigues

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orclno Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Abelardo Lupion
Maria VaJadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer



Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
Cláudio cajado

Luiz Braga
1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

Ceci Cunha
Mário Negromonte

José Unhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT
Marcelo DecIa Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Femando Ribas carli Silvio Abreu

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

Ivan Valente
1 vaga

Nlclas Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Amon Bezerra
João Leão

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

TItu~res Sup.ntes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio cameiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
RávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Ablardo Lupion Jair Soares
carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Raimundo Colombo

Bloco (PMDBlPSDlPSUPSC)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto VaJadão

Eliseu Padilha
José Luiz Clerot
Max Rosenmann

Gervasio Oliveira

Severiano Alves

PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC NR
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposlçio: PEc-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3ll Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

TItulares

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elrsio
Roberto Santos

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
VaJdomiro Meger (PFL)

Bloco (PPBIPL)
Rávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Luiz Durão
Basilio Villani

Francisco Rodrigues
Roberto Campos Eujácio Simões

Bloco (PL/PSDlPSC)

1 vaga

Elton Rohnelt



Bloco (PSB/PMN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
L.cx:à: SeIv. C<m Esp. - f1m>D /I. Sala 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice-Presidente: Sandro MabeI (PMOB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSOB»

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro
1 vaga

PMDB

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 821195 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE "REGULAMENTA A EMENDA

CONSTITUCIONAL N28195, E INSTITUI A
POL(TICA DE EXPLORAÇÃO DOS S~RVIÇOS

PUBLlCOS DE TELECOMUNICAÇOES",
NR 2.648196 DO PODER EXECUTIVO; QUE
"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS

INSTITUCIONAIS" E DEMAIS APENSADOS

Proposição: PL 821195 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bomhausen (PFL)
12 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto GoIdman (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Arolde de Oliveira
Femando Gonçalves
José Carlos Aleluia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Aníbal
1 vaga

PPB

PSDB

PT

3 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Alberto GoIdman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rigotto
Pedro lrujo
RobsonTuma

Albérico Cordeiro
Antônio Joaquim Araújo

Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra

Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Aloysio Nunes Ferreira
CoIbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves

NanSouza
Ricardo Rique

Bloco (PPBlPL)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Miro Teixeira

PDT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Femando Zuppo

Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jorge Tadeu Mudalen
Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Welinton Fagundes (PL)
5 vagas

Amaldo Faria de Sá
José Egydio

Júlio Redecker
Laprovita Vieira

Roberto Campos
2 vagas

Bloco (PLlPSD/PSC)

Ronivon Santiago (PFL)

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Pedro Canedo

1 vaga

João Faustino
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

Jaques Wagner
Milton Temer
Walter Pinheiro

PSDB

pT

Arnaldo Madeira
Marconi Perillo

Pedro Henry
Renato Johnsson

1 vaga

Arlindo Chinaglia
João Paulo

Miguel Rossetto



Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417066f7067

Albérico Cordeiro
Antônio dos Santos

Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adeison Salvador Carlos Nelson
Ary Kara Fernando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thorné Mestrinho
Marcelo Teixeira Nair Xavier Lobo
Mário Martins Paulo Ritzel
Max Rosenmann Rubens Cosac

Bloco (ppBIPL)

Jarbas Lima Arnaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueno
Salatiel Carvalho Cunha Lima
Welinton Fagundes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

Antônio Feijão Ademir Lucas
Jovair Arantes Celso Russomanno
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negromonte Paulo Feij6
PedroHenry Simão Sessim

PT

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GilneyViana Nilrnário Miranda
Paulo Bernardo Pedro Wilson

PDT

Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

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)
111 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da PrirK:esa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Ricardo Heráclio

José Genoíno
Maria Suplicy

Raquel Capiberibe

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetli

Wagner Salustiano

Fernando Ribas Carli

VICente André Gomes

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PT

PDT

PSB

PDT

PSB

PSDB

Sérgio Carneiro

Fernando Lyra

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Airton Dipp

PCdoB

Sércio Miranda Inácio Arruda
Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LE;I
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria EMra (PMDB)
111 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3l! Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Sérgio Guerra

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZilaBezerra

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Undberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Udia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga



Proposlçio: PL-4.425J94 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1ll VICe-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2l! Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PROrBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SeGUROS DE SAÚDE"

Bloco (PMOBIPSDJPSL)

João Colaço

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Femando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PPB

PSB

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PMOB

POT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSO/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: servo de Com. Esp. -Ar!a'xJJ 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Milton Mendes
Sandra Starling

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Sérgio Guerra

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais -Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposlçio: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
1ll VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (J!lPB)
2l! Vice-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Oilso Sperafico
- Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Luiz Clerot

José A1demir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Humberto Costa
2 vagas

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feijó
Vanessa Felippe

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Femando Gonçalves
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

Fernando Ribas Carli

PT

POT

Bloco (PPBlPL)

Basílio Villani (PSOB)
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
3 vagas

Vicente André Gomes

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

OarcísioPerondi
Eliseu Padilha
Genésio Bemardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Cunha BUeno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

PSOB

ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Lima Netto
Roberto Jefferson
1 vaga



PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus SChmidt Eurípedes Miranda

Bloco (PUPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedld

Bloco (PSBJPMN)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLtrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇAo DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Fdho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2!! VICe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3Il Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada (PPB) Paes Landim
Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente C8sci0ne Vilmar Rocha

PMDB

João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbierl Chicão Brígido
Nicias Ribeiro (PSDB) Marlsa Serrano
Olavo Calheiros Maurício Requlão
Roberto Valadão Tetê Bezerra
1 vaga 1 vaga

PPB

A1zira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
JoséJanene José Unhares
Prisco Viana Ricardo Izar
Romal Anízio 1 vaga

PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Paulo Feljó
Silvio Torres 2 vagas

PT

PDT
Coriolano Sales Márcia Cibllis Viana
Fernan<k> Lopes 1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Horta Eujáclo Simões
Bloco (PSBIPMN)

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Uma Netto
Moisés Upnik

OsórIo Adriano
Roberto Pessoa

AntOnio Feijão
Fernando Torres

Octávio Elísio
1 vaga

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Pal,llo Ritzel

3 vagas

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vl9Íra
MárcIo Reinaldo Moreira

Roberto Campos

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PT

PPB

PSDB

PMDB

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Pedro Novais
Silas Brasileiro

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. EspecIais-Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067 /6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mola (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2!! VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3Il Vice-Presidente: Vllmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

titula.... Suplantes

Bloco (PfLIPTB)

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânlo dos Santos

Delfim Netto
Fetter JiJnlor

. José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Félix Mendonça
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim

• Saulo Queiroz
VilmarRocha

José Genoino
Padre Roque

WaldomIro FIOravante

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Femando Lyra 1 vaga Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma Ségio Miranda 1 vaga



Salomão Cruz (PSDB)
Samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Suplentes

Autor: Presidência

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)

Tuga Angerami (PSDB)

José Priante (PMDB)
Luiz Femando (PSDB)

Paudemey Avelino (PPB)
Salortlão Cruz (PSDB)

Titulares

A1zira Ewerton (PSDB)
Anlbal Gomes (PMDB)
Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton RohneJt (PFL)

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"

Proposlçio:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (PDT)

Secretário: MáriO Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. ~ecials, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO

A SITUAÇÃO D1= CONFLITOS DE TERRA
NA REGIAO DO PONTAL DO

PARANAPANEMA, ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenador: Samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Ane'XO li, saJa 169-B
Telefones:-318-7062n061

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR, NO PERíODO

DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS

PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
LocaI: Serv. Com. Especiais - Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTS) Cunha Bueno (PPB)
Aro/do Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo i, Sala 169-B
Teiefones:318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINAPA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063

Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)

TItulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira (PMDB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Benedito Guimarães (PPB) Antônio C. Pannunzio (P8DB)
Fernando Gabeira (PV) Augusto Carvalho (PPS)
Fernando Zuppo (PDT) Corauzi Sobrinho (PFL)
Gervásio Oliveira (PSB) Fernando Ribas Carli (PDT)
Luiz Buaiz (PL) Geraldo Pastana (PT)
Neison Marquezelli (PTB) Gonzaga Patriota (PSB)
Paulo Lima (PFL) Hélio Rosas (PMDB)
Sérgio Aroues (PPS) Hélio Bicudo (PT)
Socorro Gomes (PCdoB) Lamartine Posella (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB) Pedro Canedo (PL)

DtJilemon Rodrigues

Autor: Preskl6ncla

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Paudamey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Teiefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
PARA, NO PERíODO DE 17-12-96 A 17-1-97,

PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO
PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA

FRANCA DE MANAUS
Proposlçio:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

PUBLICAÇÕES À VENDA

Anais do Forum
de Debates
Reforma
Tributária,
1997

R$ 4,00

A Murher no
Mundo do
Trabalho - Em
busca da
igualdade,
1996

R$ 1,50

Constituição
Federal, 1996
Emendas
de 1/92
a 15/96

R$ 6,00

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massacres de
Eldorado do
Carajás e
Corumbiara, 1997

R$ 3,00

Araguaia:
epopéia de luta
pela liberdade,
1996

R$ 1,50

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo
Evaristo Arns,
1996

"R$1,50

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a
partir do
Parlamento,
1996

R$ 2,00

CPI destinaâa_á
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos
1996

Lei de Imp'ren~a:
Projeto de
Lei nO 3232/92,
1996

R$ 4,00



cÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

PUBLICAÇÕES À VENDA

o Brasi I Visto da
Bahia - vol. 1 
Comissão de
Finanças e
Tributação, 1996

R$ 1,50

o PCdo B na
Reforma
Constitucional,
1996

R$ 1,00

Processo
legislativo :
contribuiçãô ao
debate,.
1996

R$ 3,00

o Brasil Visto do
Ceará - vol. 2 
Comissão de
Finanças e
Tributação,
1996

R$ 1,50

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
- vaI. 4
Comissão de
Finanças e
Tributação,
1996

R$ 1,50

'Previdência·
Social: O SUS ea
Companhia Vale
do rio Doce, 1996

R$ 4,00

o Brasil Visto de
Pernambuco - vol.
3 - Comissão de
Finanças e
Tributação, 1996

R$ 1,50

Perfis
Parlamentares - nO
45 - Roberto
Morena, 1'996

R$ 10,00

Relatório Anual: .
março de 1995 a
janei ro de 1996 
Com. Direitos
Humanos,
1996

R$ 1,00
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