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Ata da 40ª Sessão, em 11 de abril de 1997
Presidência dos Srs.: Paulo Paim, 3º Secretário; Gonzaga Patriota, Chico Vigilante

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Não ha
vendo quorum regimental para abertura da sessão,
nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno,
aguardaremos até meia hora para que ele se com
plete.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9h3ümin.)

o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Havendo
número regimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA A ATA

O SR. SEVERIANO ALVES, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observaçÕes, aprovada.,

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA, servindo como
1º Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE '

MENSAGENS

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nº 406

Senhores Membros da Câmara dos Deputa-
dos,

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de infor
má-los de que deverei ausentar-me do País no pe
ríodo de 21 a 24 de abril corrente, com o objetivo de
realizar visita de Estado ao Canadá.

As relações entre o Brasil e o Canadá têm-se
alçado, nos últimos anos, a um novo patamar de
cooperação, caracterizado por significativa conver-

gência no trato de questões de interesse mútuo.
Em atendimento a convite que me foi formulado
por ocasião da visita que o Primeiro-Ministro cana
dense, Jean Chrétien, realizou ao Brasil, em janei
ro de 1995, minha presença naquele país tem o
objetivo de aprofundar o diálogo político bilateral,
consagrando a prioridade que ambos os Governos
conferem ao incremento da cooperação entre nos
sos países.

Iniciarei minha viagem àquele país, no dia 21
de abril, pela cidade de Ottawa, onde serei recebi
do pelo Governador-Geral do Canadá, Romeo Le
Blanc, e pelo Primeiro-Ministro Jean Chrétien, com
quem manterei encontro de trabalho. No dia 23, na
cidade de Toronto, manterei reunião com o Pre
mier da Província de Ontário, Michael Harris, e
participarei do encerramento de Seminário sobre
Meio Ambiente, bem como da inauguração de ex
posições do Instituto Brasileiro de Pesquisas Es
paciais e do Projeto "Tamar". Comparecerei, igual
mente, a encontros com associações empresa
riais, entre as quais a Câmara de Comércio Brasil
Canadá, acompanhado de expressiva comitiva de
empresários brasileiros. Ainda no dia 23, reunir
me-ei com o Premier da Província de Québec, Lu
cien Bouchard, na cidade de Montreal, antes de
regressar, no dia 24, ao Brasil.
< • Brasília, 10 de abril de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

Aviso nº 469 - Supar/C. Civil

10 de abril de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem com

a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País no período
de 21 a 24 de abril corrente, para realizar visita de
Estado ao Canadá.

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

Do Exmº Sr. Clóvis de Barros Carvalho, Mi
nistro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República, nos seguintes termos:
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Em 21 de março de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do Aviso

nº 214, de 13 de março de 1997, com os esclareci
mentos do Ministério da Saúde sobre o que está
sendo sugerido nas Indicações nºs 423 e 424, de
1995, de autoria do Senhor Deputado MARCONI
PERILLO.

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

Arquive-se.
Em 11-4-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Aviso nº 214/GM

Em 13 de março de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

Senhor Ministro,

Em resposta aos Ofícios nºs 779 e 780, ambos
de 27 de novembro de 1995, que encaminharam as In
dicações nºs 423 e 424, de 1995, de autoria do Senhor
Deputado Marconi Perillo, informo a Vossa Senhoria
que, visando obter elementos que determinassem os
critérios para desenvolvimento dos trabalhos e levanta
mento sobre a atlJal situação do Proces..c;o de Organi
zação da Gestão de Assistência à Saúde, este Minis
tério realizou uma auditoria no Estado de Goiás, cuja
cópia de relatório faço anexar, a este.

Atenciosamente, - Carlos César de Albu
querque, Ministro da Saúde.

1) Ciente.

2) A fim de atender solicitação da Casa Civil da
Presidência da República, anexamos ao presente,
cópia do Relatório de Auditoria realizada por técni
cos deste Ministerio no Estado de Goiás.

3) Restitua-se à SAS, para conhecimento e de
mais providências, informando que o conteúdo do refe
rido relatório foi apresentado aos Gestores locais do
SUS/Goiás, em reunião realizada no Escritório de Rep
resentação do Ministério da Saúde, desse Estado.

4) À consideração superior - CAUDI. - Haley
M. S. Almeida, Coordenadora - CCATE.

Coordenação Geral de Controle, Avaliação e
Auditoria

CAUDI

Relatório de Auditoria
Consolidado

Estado de Goiás

Equipe:
Nivaldo Valdemiro Simão
Agente Administrativo
Mal. 057.525-0

Valmor Antenor Dionísio
Agente Administrativo
Mal. 057.390-6

Maria Rosa de Oliveira Rocha
Enfermeira
Mal. 052.680-5

Jozimar Barros Carneiro
Contador
Mal. 046.548-8

Murilo Damião Secunho
Médico
Mal. 024.219-9

Estêvão Cláudio dos Santos
Odontólogo
Mal. 057.421-4

OlgaAmaral
Farmacêutica

Mal. 652.749-8

Ridette Julieta Gomes de Carvalho
Médico
Mal. 652.775-0

Vitória de Oliveira Lins Vieira de Melo
Médico
Mal. 056.443-6

Maria Elane de Souza Araújo
Médico
Mal. 052.744-5

Deraldo Lima de Souza
Médico
Mal. 053.004-2
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Cleusa R. da Silveira A. Bernardo
Coord. Geral Planej. e Inform.lSAS
Mal. 054.335-3

I - Introdução
Em atendimento ao Fax DCAS/SAS/MS nº 53

de 20-3-96, procedemos auditoria analítica e operati
va em algumas Unidades Assistenciais no Estado de
Goiás.

/I - Objetivo
A equipe de auditoria analisou os Relatórios de

Saída do Sistema de Informações Hospitalares e
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIH e
SIA/SUS), abaixo discriminados, com a finalidade de
obter elementos que determinassem os critérios
para desenvolvimento dos trabalhos e levantamento
sobre a atual situação do Processo de Organização
da Gestão de Assistência à Saúde:

1 - Relatórios SIH:
- Dados Cadastrais;
- Valaih;
- Perfil dos 100 procedimentos mais freqüente

no Estado e Unidades Assistenciais;
- Demonstrativo de AIHs pagas - Processa

mento 358;
- Relatório de Dados Cadastrais-Processa

mento 358.

2 - Relatórios SIA:
- Situação Cadastral da Unidade;
- Programação Físico-Orçamentária das Uni-

dades;
- Freqüência de Procedimentos dos últimos 3

meses;
- Síntese de Produção Ambulatorial - compe

tência janeiro/96.

IJJ - Metodologia
Após análise dos Relatórios do SIH e SIA, obti

vemos dados que serviram de parâmetros na deter
minação das Unidades Assistenciais que foram audi
tadas:

- Custo médio de AIH;
- Média de permanência;
- Alta incidência de operação cesariana;
- Taxa de ocupação;
- Cobrança de assistência ao recém-nato em

sala de parto;
- Faturamento ,indevido em um único CGC;
- Programação físico-orçamentária;
- Cadastramento das Unidades.

IV - Desenvolvimento dos Trabalhos
1 - Gestão do Sistema

No dia 25-3-96 em reunião realizada no Gabi
nete do Senhor Chefe do Escritório de Goiás/MS,
presentes, o Senhor Secretário Estadual da Saúde,
o Superintendente do Controle e Avaliação/SES, o
Superintendente de Planejamento/SES, o Chefe do
Serviço de Controle e Avaliação/SES, o Chefe do
Escritório de Representação do Ministério da Saú
de/GO, o Chefe da Divisão de Controle e Avaliação
do ERMS/GO e todos os componentes da Equipe.

Na oportunidade a Equipe apresentou a Meto
dologia do Trabalho que seria desenvolvido no Esta
do. Na ocasião, o Senhor Secretário Estadual da
Saúde se colocou a inteira disposição da Equipe
para que os trabalhos fossem realizados com a
maior imparcialidade possível, incluindo a gestão da
própria Secretaria. Da mesma forma, o Senhor Che
fe do ERMS/GO se colocou a disposição com rela
ção ao apoio logístico e recursos humanos.

Após o término da reunião, a Equipe deu início
aos trabalhos sendo extraídos os Relatórios de Saí
da dos dois Sistemas (SIH e SIA).

Após o término da Auditoria Analítica e Opera
tiva esta Equipe chegou as seguintes conclusões
com relação ao papel de gestor que a Secretaria
vem desenvolvendo no Estado:

1) A SES distribui cotas fixas de AIHs para as
Unidades Prestadoras de Serviços, contrariando os
critérios estabelecidos nas Portarias SAS/MS-15/95
e 54/96. (Doc. nº 1);

2) As Regionais de Saúde em Itumbiara e Ce
res, cometem erros que não são aceitáveis no ge
renciamento do SUS.

Exemplos:

a) Regional de Itumbiara:

Exige dos prestadores o envio dos boletins de
atendimento do SIA, não os revisa e ainda os retém,
impossibilitando as Unidades Prestadoras de arqui
var os comprovantes para posteriores análises e au
ditorias que se façam necessárias;

b) Regional de Ceres:

Não emite AIH 7, entregando toda cota previa
mente determinada, em branco, aos prestadores que
a preenche e a devolve para a devida autorização.
(Doc. nº 2);

3) O Controle e Avaliação/SES não exerce sa
tisfatoriamente as atividades pertinentes ao Setor,
diifcultando os avanços do Processo de Municipali
zação, bem como ocasionando entraves com os
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prestadores prejudicando o funcionamento dos Sis
temas-StH e SIA;

4) A Rede Pública (Estadual e Municipal) não
está prestando os serviços que lhe cabe, fazendo
com que as Santas Casas e outras Unidades Filan
trópicas, executem as ações básicas de saúde.
(Doc. nº 3).

5) Nenhuma Prefeitura Municipal, seja em con
dição de gestão incipiente ou parcial, planeja, con
trola e avalia o sistema e muito menos emite AIH, fi
cando tudo a cargo da Regional de Saúde/SES;

6) Foi observado que a distribuição de AIH no
Estado não obedece o disposto no artigo 25 da Lei nº
8.080/90, no artigo 2º da Portaria GMlMS nº 1.695/94
ou seja, prioridade para a rede pública, filantrópica e
privada, respectivamente, ocasionando, inclusive,
abertura de Inquérito Civil Público (Doc. nº 4);

7) Algumas Unidades Prestadoras de Serviço
estão com a Ficha de Cadastro Ambulatoriat - FCA,
em desacordo com os serviços prestados, ocasio
nando rejeições constantes de alguns serviços exe
cutados e lançados no BPA. (Doc. nº 5).

Exemplos:

a) O Hospital São Marcos de Itumbiara, está
com o Serviço de Urgência/Emergência cadastrado
no código 21/95 (Urgência/Emergência em Unidade
de Atendimento de Enfrentamento às Emergências e
Traumas do Ministério da Saúde, adotado pelas Se
cretarias Estaduais/Municipais), quando deveria ser
cadastrado no código 21/94 (Unidade com Serviços
Próprio de Urgências/Emergência Clínicas e Cirúrgi
cas com Traumato-Ortopedia);

b) O Hemocentro do Estado de Goiás está ca
dastrado como Serviço de Hemoterapia - código
10/43 (Unidade com Serviço próprio de Hemoterapia
realizando os módulos Pré-transfussional e/ou trans
fussional), quando deveria ser cadastrado nos códi
gos;

10/38 - Módulo e coleta processamento I,

10/41 - Módulo sorológico;
10/43 - Módulo Pré-trasfussional ou transfus

sional;
c) Clínica de Ortopedia e Traumatologia 

COT, está cadastrada no Nível de Hierarquia 4 e
Tipo de Unidade 36, que corresponde a Clínica Es
pecializada, quando deveria ser Nível de Hierarquia
6, Tipo de Unidade 7, correspondente a Ambulatório
de Unidade Hospitalar Especializada.

8) Unidade com orçamento superior aos recur
sos humanos existentes em alguns itens de progra
mação (Doc. nº 6);

Exemplos:

a) Hospital Regional de São Luiz de Montes
Belos:

Conta com apenas 3 profissionais de nível mé
dio cadastrados. Verificamos uma produção em ja
neiro/96 de 11.532 procedimentos do grupo 34-5;

b) Pronto Socorro de Caldas Novas:

Conta com apenas 2 enfermeiros cadastrados.
Verificamos uma produção em janeiro/96 de 17.690
procedimentos do grupo 31-0;

c) Hospital Municipal Modesto de Carvalho 
Itumbiara:

Conta com apenas duas equipes odontológi
cas, porém no cadastro constam onze.

9) Em todas as Unidades auditadas os honorá
rios do anestesiologista são cobrados no Tipo de Vin
culo 4, com CGC da Cooperativa - Coopanest, quan
do o correto seria a cobrança no tipo de vínculo 5;

10) A Organização das Voluntárias de Goiás 
OVG, entidade que administra Unidades assisten
ciais de Natureza Pública, está cadastrada no SIH
com natureza 20 (Privado), enquanto que no SIA
está cadastrada como Filantrópica (Prestador 6);

11) O procedimento 221-6 (Dentística I) é pago
por face, contrariando o contido na Tabela Descritiva
de Procedimentos do SIA;

12) Cobrança indevida do procedimento higie
ne bucal supervisionando (209-7). Seus componen
tes, orientação, evidenciação de placas e técnica de
escovação são cobrados, individualmente.

Exemplo:

cobrado: 209.7+209.7+209.7

correto: 209.7

13) O procedimento 241-0 (Odontologia Cirúr
gica 1- Exodontia Simples), está sendo pago indevi
damente múltiplas vezes, quando deveria ser pago o
procedimento 243-7 (Odontologia Cirúrgica (1

Exondontia Múltipla, Mínimo de 2 dentes);

14) É rotina na SES a emissão de Boletim de
Diferença de Pagamento - BDP. Para alguns itens
de programação, fugido das normas pertinentes,
porque o BDP ao invés de ser um documento de
ajuste, passa a ser de pagamento, como se fosse
um BPA.

2 - Unidades Assistenciais Auditadas
Objetivo:

1 - Avaliar as condições físico-funcionais e a
qualidade dos serviços prestados aos usuários do
SUS;
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2 - Análise das AIHs/Prontuários e Documen
tos do SIA, com a finalidade de avaliar a pertinência
dos procedimentos cobrados.

2.1 - Clínica de Ortopedia e Traumatologia 
COT - Goiânia

CGC-02.112.357/0001-97.

Conclusão
- Todos os procedimentos cobrados eram per

tinentes;
- A Unidade está cadastrada no Nível de Hie

rarquia 4 e Tipo de Unidade 36, que corresponde a
Clínica Especializada, quando deveria ser Nível de
Hierarquia 6, Tipo de Unidade 7 - Ambulatório de
Unidade Hospitalar Especializada.

2.2 - Hospital de Doenças Tropicais - HDT 
Goiânia

CGC 02.529.946/0004-08

Conclusão

- Pacientes de Aids tratadas em regime de
Hospital/Dia, sendo cobrado apenas consulta médi
ca com observação no SIA, quando poderia ter sido
emitida AIH de Hospital/Dia, com código 91.904.01
3, uma vez que a Unidade está cadastrada desde ju
Iho/95;

- Nas AIHs de tratamento de Aids, não são co
brados todos os procedimentos realizados, apenas o
de maior valor acarretando prejuízo financeiro à Uni
dade;

- Em caso de transfusão sangüíneas é cobra
do, apenas, o módulo pré-transfusional, deixando de
cobrar o módulo transfusional;

- Erros de digitação e desconhecimento das
normas são os principais motivos do alto índice de
rejeição (34,0%), ocasionando prejuízo financeiro ao
Hospital e SES;

- Procedimentos médicos realizados são codi
ficados pelo faturista, o que deveria ser feito pelo
médico assistente;

- AIH Simulada assinada pelo Diretor Adminis
trativo, contrariando a PT/SAS/MS-92195, onde es
pecifica que esta assinatura é do Diretor Clínico;

- Unidade apresentando deficiências no aspec
to físico-funcional necessitando de correção a curto
prazo.

2.3 - Instituto Ortopédico de Goiânia - IOG
-Goiânia

CGC 01.570-589/0001-26.

Conclusão
- Ausência de autorização do Diretor Clínico

no Laudo Médico para Solicitação de Procedimentos
Especiais;

- AIH Simulada sem assinatura do Diretor Clí
nico, contrariando PT/SAS/MS 92195;

- Divergência na utilização e cobrança de
OPM;

- Cobrança indevida de politraumatizado;

- Em relação ao aspecto físico-funcional a Uni-
dade funciona em prédio com planta específica e óti
mas condições de higiene, limpeza, obedecendo as
normas do MS. .,

2.4 - Hospital Regional São Luiz de Montes
Belos - São Luiz de Montes Belos.

CGC 02.106.664/0001-65 (OVG)

Conclusão
- Alto índice de cesarianas - 60,6%;
- Realizada pequena cirurgia e cobrada cirur-

gia ambulatorial;
- Cobrança de consulta com terapia (041-8)

quando foi realizada apenas consulta médica (040
O);

- Cobrança de atendimento clínico com obser
vação (042-6) a cada 24h quando deveria ser emiti
da AIH;

- Cobrança indevida de atendimento realizada
por profissional de nível médio (34-5). Para cada
consulta médica realizada é cobrado 3 (três) vezes o
código 34-5;

- Eletrocardiograma cobrado no SIA, realizado
em pacientes internados quando o correto seria na
AIH;

- Atendimento específico em Urgência e Emer
gência (46-9), cobrado indevidamente nos procedi
mentos eletivos e nas consultas médicas (40-0);

- Em relação a área física apresenta-se em
condições regulares de funcionamento.

2.5 - Hospital Regional de Goiatuba - Goia
tuba

CGC - 02.106.664/0001-65

Conclusão
- Os partos normais com assistência ao re

cém-nato na sala de parto (35.021.01-2) são cobra
dos indevidamente, porque os RN são encaminha
dos para atendimento pediátrico no berçário, o que
contraria as normas da PT/SAS/MS-96/94;

- Emissão de AIH para patologias passíveis de
tratamento ambulatorial;
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- AIH simulada sem assinatura do Diretor Clíni- - Período de internação lançado na AIH Simu-
co, contrariando à PT/SAS/MS/92/95; lada, diferente do período constante no prontuário

.- Cobrança de consulta com terapia (41-8), médico, ou seja, na AIH simulada é aumentado o pe-
quando foi realizado apenas consulta médica (40-0); ríodo de internação para fugir da crítica de rejeição;

- Cobrança indevida de atendimento realizado - Cobrança de hemoterapia a maior;
por profissional de nível médio (34-5); Em janeiro fo- - Emissão indevida de AIH para paciente inter-
ram cobrados 15.330 atendimentos quando o correto nado em caráter particular, segundo consta do pron-
seria 2.406; tuário médico e livro de registro;

- Cobrança de atendimento clínico com obser- - Emissão indevida de AIH para procedimento
vação (42-6), a cada 24h, quando deveria ser emiti- realizado em ambulatório;
do AIH. No mês de janeiro foram cobrados 224 pro- - O Hospital está cadastrado como Serviço de
cedimentos quando o correto seria apenas 136; Urgência/Emergência-21/95 (Urgência/Emergência em

- Não existe comprovação da realização dos Unidade de Atendimento de Enfrentamento às Erner-
procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, sendo os gências e Traumas do Ministério da Saúde, adotado
mesmos registrados apenas no Livro de Ocorrên- pelas Secretarias EstaduaislMunicipais, quando deve-
cias; ria ser cadastrado no código 21/94 (Unidade com Ser-

- Em todos os procedimentos, ortopédicos de viço Próprio de UrgêncialEmergência Clínicas e Cirúr-
código 81-7 a 105-8 já está sendo cobrado o Raio X, gicas com Traumato-Ortopedia);
quando o mesmo já está incluído no valor de proce- - Em todo o procedimento ortopédico do códi-
dimento; go 081-7 a 105-8 foi cobrado o Raios X, quando o

- Cobrança indevida de Citopatologia (603-3), mesmo já está incluído no valor do procedimento.
Anatomia Patológica (602-5) e Exame à fresco de 2.8 - Hospital Regional de Morrinhos - Mor-
conteúdo vaginal (614-9), quando na realidade é fei- rinhos.
ta apenas a coleta do material e encaminhada para CGC - 02.106.664/001-65 (OVG).
o Laboratório Lapaci, em Goiânia; Conclusão

- A Unidade funciona em construção específi- - Cobrança de assistência ao recém-nato na
ca, sem Alvará de Funcionamento, com algumas de- sala de parto sem que a unidade possua os pré-req-
ficiências na área física e recursos humanos. uisitos exigidos pela PT/SAS/MS 96/94;

2.6 - Prefeitura Municipal de Goiatuba - - Cobrança indevida de 14.600 atendimentos
Posto de Saúde Parque dos Buritis - Goiatuba realizados por profissional de nível médio (034-5).

CGC-01.753.722/0001-80. Exemplo:

Conclusão O total das consultas é multiplicado por 4 e o
- Ausência do Boletim Diário de Atendimento obtido é lançado no BPA.

Médico - (BDAM). Os atendimentos médicos são Em janeiro/96:
anotados em livro e no final do mês é expedido um (040-0 + 041-8) x 4
boletim mensal; (465 + 3.200) x 4 = 14.660.

- Foram produzidas 129 consultas médicas, Cobrança de consulta com terapia (041-8) quan-
porém no BPA foram lançadas 678, sendo que o do foi realizada apenas consulta médica (040-0);
serviço produzido está sendo multiplicado por 3; _ Cobrança de 1 atendimento clínico com ob-

- O atendimento realizado por profissional de servação (042-6) a cada 4 horas, quando o correto é
nível médio (34-5) está sendo celebrado indevida- 1 procedimento de 4 a 24 horas.
mente. Em janeiro foram cobrados 1.402 atendimen- Exemplo:

tos quando o correto seria 205. Paciente permaneceu em observação 72h, foi
2.7 - Hospital Maternidade São Marcos- cobrado 18 vezes o procedimento 042-6;

Itumbiara. _ Cobrança indevida de procedimento cirúrgico
CGC-02.198.539/0001-22 indiscriminadamente (Doc. nº 7).

Conclusão Exemplos:
- Alto índice de cesariana -74,4%; Paciente com ferimento no queixo de +- 3cm e
- Falta assinatura do Diretor Clínico na AIH Si- no joelho de 6 cm.

mulada, contrariando a PT/SAS/MS, 92/95; cobrado 050.7 + 062,0 + 062,0
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correto: 050.7 + 062.0
Paciente com lesão no tendão de Aquiles, sub

metido a tenorrafia.
cobrado: 062,0 + 062,0 + 072,8 + 072.8 - +

080.9 + 080.9
correto: 072.8
Paciente com luxação de clavícula, submetido

a imobilização com crepom.
cobrado: 042.6 + 042.6 + 042.6 + 042.6 +

042.6 + 072.8 + 080.9 + 080.9 + 095.7
correto: 080.9
- Cobrança indevida de Raios X no procedi

mento ortopédico de código 081-7 a 105-8 quando o
mesmo já está incluído no valor do procedimento;

- Unidade com deficiências no aspecto físico
funcional e humano necessitando de correções a
curto prazo;

2.9 - Prefeitura Municipal de Morrinhos -
Centro de Saúde de Morrinhos - Morrinhos

CGC - 01.789.551/0001-49
Conclusão
- Cobrança indevida de atendimento realizado

por profissional de nível médio (034-5), em serviços,
receitas aviadas, vacinas, peso, temperatura. PA,
coleta de material;

- Cobrança indevida de consulta com terapia
(041-8);

- Cobrança múltipla do procedimento 241-0
(Odontologia Cirúrgica 1 - Exodontia Simples),
quando devJria ser cobrado o procedimento 243-7
(Odontologia Cirúrgica 11 - Exodontia Múltipla, míni
mo de 2 dentes);

- Cobrança indevida de remoção de pontos no
código 207-0 (exame clínico);

- Cobrança indevida, por face do procedimento
221-6 (Dentística 1 - Restauração de 1 ou mais fa
ces) em um mesmo elemento dental.

Exemplo:
Restauração de 3 faces no 1!l pré-molar supe-

rior direito (MOD-Mesial, oclusal e distai).
cobrado: 221-6 + 221.6 + 221.6
correto: 221.6
2.10 - Hospital Municipal Modesto de Carva

lho - Itumbiara
CGC - 03.295.607/0001-34

Conclusão:
- Alto índice de cesariana - 71,57%;
- Faturista com desconhecimento dos Siste-

mas SIH e SIA;
- Procedimento cobrado diferente do realizado;

- Internações desnecessárias;

Observação:

1) Não foi possível analisar a documentação do
SIA, tendo em vista que a mesma encontrava-se na
Regional. Apesar de várias tentativas do Diretor Clí
nico e da equipe de auditoria, junto à direção da Re
gional, os documentos não foram entregues. Cl1a
mado ao hospital o diretor da regional nos informou
que toda documentação deveria ser arquivada na
Regional e não no Hospital, por determinação da Su
perintendência de Controle e Avaliação/SES;

2) Mesmo na falta da documentação a equipe
analisou algumas fichas clínicas odontológicas e
avaliou os consultórios, onde observou o seguinte:

- Quantidade de instrumentais insuficientes
para o número de atendimentos prestados. Só 1 es
pelho clínico e 1 jogo de instrumental para até 10
crianças atendidas em 2 horas;- Cobrança indevida
de até 3 procedimentos 207-0 (Exame Clínico) para
o mesmo paciente, em menos de 30 dias;

- Cobrança indevida de exodontia simples
(041-0)

cobrado: 241.0 + 241.0 + 241.0

correto: 243.7

- Cobrança indevida do procedimento higiene
bucal supervisionada (209-7). Seus componentes,
orientação, evidenciação de placas e técnica de es
covação, são cobrados, individualmente.

Exemplo:

cobrado: 209.7 + 209.7 + 209.7

correto: 209.7

2.11 - Prefeitura Municipal de São Luiz de
Montes Belos - Centro de Saúde São Luiz de
Montes Belos

CGC - 00.813.428/0001-53.

Conclusão
- Cobrança indevida de atendimento realizado

por profissional de nível médio (034-5), em serviços,
receitas aviadas, peso, temperatura, PA, vacinas,
coleta de material;

Cobrança indevida do procedimento 221-6
(Dentística I);

Exemplo:

Uma restauração de amálgama de uma face
no 1Q molar decíduo superior direito mais uma res
tauração de amálgama de duas faces.

Cobrado: 221-6 + 221.6 + 221-6

Correto: 221-6
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- Para evitar a rejeição dos procedimentos rea-
lizados a Unidade deve ser cadastrada nos códigos:

- 10/38 - Módulo Coleta e Processamento I;
- 10/41 - Módulo Sorológico;
- 10/43 - Módulo Pré-Transfusional e/ou

Transfusional;

08S: segundo informações da faturista a orien
tação recebida do Hemocentro de Goiânia foi a de
cobrar individualmente todos os testes sorológicos
realizados.

2.15 - Hemocentro do Estado de Goiás 
Goiânia

CGC 02.529.964/0001-57

Objetivo
- Atender solicitação do Superintendente de

Planejamento e Saúde - SES, no sentido de escla
recer o baixo faturamento do Hemocentro.

Conclusão
- Na análise da Síntese de Produção dos me

ses de novembro e dezembro/95, janeiro e feverei
ro/96 e FCA, observamos o seguinte:

- O baixo faturamento deve-se a erro no ca
dastro da unidade, ou seja: cadastrada como unida
de com serviço próprio de hemoterapia, realizando
os módulos pré-transfusional e/ou transfusional
10/43. (DOC nº 9);

- O erro no cadastro gerou rejeição constante
dos procedimentos coleta/processamento I (730.7) e
módulo sorológico (736.6).

Exemplo:
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- Cobrança indevida do procedimento 241-0 - De acordo com a PT/SAS/MS nº 163, item
(Odontologia Cirúrgica I) quando deveria ser cobra- 9.1 - o quantitativo de módulos sorológicos cobra-
do o procedimento 243-7 (Odontologia Cirúrgica 11) dos não poderá ser superior ao de coleta/processa-

Exemplo: mento. Constatamos nos documentos analisados
Cobrança de 5 exodontias que o módulo sorológico (736-6), é 7 vezes maior
Cobrado: 241-0 + 241.0 + 241.0 + 241.0 + que o da coleta/processamento I (730-7)(DOCnº8).

241.0 Exemplo:
Correto: 243.7
2.12 - Instituto Médico de Ceres - Ceres
CGC - 37.048.790/0001-95

CGC-01.131.713/0001-57.

Conclusão
- O Hemocentro está cadastrado como unida

de com serviço próprio de hemoterapia, realizando
os modulos coleta e processamento I, li, 111, sorológi
co pré-transfusional e/ou transfusional- (10/44);

- Na análise da Produção verifica-se que a
mesma só produz os módulos coleta e processa
mento I, sorológico, pré-transfusional e/ou transfu
sional, quando deveria ser cadastrada nos códigos.

10/38 - Módulo Coleta e Processamento I,
10/41 - Módulo Sorológico, e
10/43 - Módulo Pré-Transfusional e/ou Trans

fusional.

res

Conclusão
- AIH simulada anexada ao prontuário não é a

padronizada pelo PT/SAS/MS 092195;
- Laudo médico para emissão de AIH não é

preenchido por médico;
- Todas as AIH/Prontuários analisados refe

rem-se a intemações ocorridas entre abril e novem
bro/95. As intemações ocorridas em janeiro/96 não
foram apresentadas por falta de AIH.

- Em todas as AIH/Prontuários os procedimen
tos cobrados eram pertinentes.

2.13 - Serviço de Radiologia - Hospital São
Patrício - Ceres

CGC - 01.380.237/0001.08

Conclusão
- Hospital funcionando com deficiências físi

cas, funcionais e humanas passando por reforma em
alguns setores.

- AIH Simulada anexada ao prontuário não é a
padronizada pela PT/SAS/MS 092195.

- Cobrança indevida de assistência ao recém
nato em sala de parto, por não cumprir as exigências
da PT/SAS/MS/096/94.

-Incidência de 100% de cesariana.
2.14 - Hemocentro Regional de ceres - Ce-
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- Considerando a diferença muito grande entre março e abri//96, já autorizadas pela Regional de
os módulos coleta/processamento I e sorologia, Saúde/SE$.
como também a informação obtida no Hemocentro Total geral de internação sem AIH = 1.736,
de Ceres, acreditamos que exista cobrança indivi- Ocorrências obstétricas =1.321 =76%.
dualizada e indevida, no módulo sorológico; - Unidade funcionando com deficiências físico-

_. O resultado da análise foi comunicado ao Sr. funcionais, necessitando de correções a curto prazo.
Superintendente. 2.18 - Fundação de Assistência Social de

2.16 - Hospital São Pio X - Ceres Anápolis - Santa Casa - Anápolis.
CGC 01.381.151/0001-08 CGC 01.038.751/0001-60

Conclusão
- Todas AIH/Prontuários analisados estavam

tecnicamente corretos;
- Todas as AIH 7 estavam em branco e não

anexadas aos prontuários;
- A AIH Simulada não era a padronizada pela

PT/SAS/MS 092195;
- Todos os Laudos Médicos para Emissão da

AIH, sem assinatura do médico responsável;
- Codificação incorreta em vários procedimen

tos cirúrgicos e SADT, a nível ambulatorial;
- Cobrança do Código 049-9 (atendimento de

urgência/emergência), somente no procedimento
042-6 (atendimento com observação), quando pode
ria também ser cobrado em outros procedimentos
pertinentes;

- Os erros de codificação devem-se ao desco
nhecimento das normas do Sistema;

- Unidade funcionando com algumas deficiên
ck-:s físico-funcionais;

- Constatamos um total de 248 internações
sem emissão da AIH, referente ao período de 11/95
a 4196;

- Verificamos que 66% dos pacientes intemados
em 1/96, são oriundos de outros municípios, alguns
com encaminhamento pelas Secretarias Municipais de
Saúde sem a correspondente AIH (DOC nº 10);

- Nos procedimentos obstétricos analisados
constatamos um percentual de 82% de partos nor
mais e 18% de cesarianas.

2.17 - Maternidade Dr. Adalberto Pereira da
Silva - Anápolis

CGC 01.049.618/0001-09

Conclusão
- Todas AIH/Prontuários analisados estavam

tecnicamente corretos;
- Nos procedimentos obstétricos constatamos

um percentual de 76% de partos normais e 24% de
cesarianas;

- Existe um total de 1.462 internações sem
emissão de AIH, de junho a outubro/95 e 274 em

Conclusão
- Cobrança de 077-9 (anestesia) em procedi

mentos cujo valor inclui os honorários do-anestesio
logista;

- Cobrança indevida do procedimento 042-6
(atendimento clínico com observação). A cada 24 h.
é preenchido um boletim para o mesmo paciente,
quando deveria ser emitida uma AIH, após comple
tada as 24 horas de observação;

- Cobrança indevida de consulta (040-0 e 042
6) quando a mesma gerou uma internação;

- Codificação incorreta do procedimento nos
casos de laparotomia exploradora, quando o diag
nóstico já era conhecido;

- Ausência de Raio X pós-operatório nos im
plantes ortopédicos, em alguns procedimentos;

- Divergência entre o material utilizado e co
brado tanto para maior como para menor;

- Existe um total de 1.817 internações sem
emissão de AIH, referentes ao exercício de 1995 e
144 internações referentes ao exercício de 1996, a
maioria já autorizada pela Regional de Saúde/SES;

- Verificamos um grande número de pacientes
encaminhados a outras Unidades, quando necessi
tavam de cuidados intensivos (UTI), que poderiam
permanecer na Santa Casa se a UTI estivesse fun
cionando. Tal situação obriga a emissão de outras
AIH sem necessidade. (DOC nº 11);

- Analisando a capacidade instalada (leitos
contratados), comparando com o número de AIH e
média de permanência, concluímos:

a) A taxa de ocupação da Unidade está em tor
no de 40% espelhando a ociosidade;

b) Pelo número de leitos, que foi colocado a
disposição do SUS (148), a Unidade poderia receber
até 800 AIH/mês, levando-se em conta que no muni
cípio não funciona a Rede Hospitalar Pública, por
tanto a prioridade dos atendimentos passa a ser das
Entidades Filantrópicas (Lei nº 8.080/90 e
PT/GMIMS nº 1.695/94);

- A Unidade funciona em boas condições,
apresentando algumas deficiências físico-funcionais



Conclusão
- Após análise dos documentos do SIH e SIA

concluímos que existe um total desconhecimento
das normas ocasionando prejuízo financeiro a Uni
dade.

Exemplos:
- Realizada tomografia de tórax e cobrada de

crânio, cujo valor é inferior;
- Os lançamentos no quadro procedimentos

especiais, nas AIH de cirurgia múltipla e politraumati
zado, não obedecem a ordem decrescente de valo
res;

- Realizado tratamento conservador de TCE
em serviço de neurocirurgia, cobrado como TCE em
clínica médica;

- Paciente que ficou mais do dobro da perma
nência prevista na tabela, sem cobrança de diária de
permanência à maior;

- Realizado atendimento clínico com observa
ção (042-6) e cobrado consulta com terapia (041-8);

- Realizado atendimento clínico com observa
ção (042-6) e cobrada consulta médica (040-0);

- Realizada pequena cirurgia (050-7), cobrado
consulta médica (040-0);

- Paciente internado 1 (um) dia na UTI sem
emissão de AIH, foi a óbito e cobrado apenas con
sulta com terapia (041-8);
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e humanas, necessitando de correções a médio pra- - Realizado tratamento em antebraço com imo-
zo. bilização gessada (085.0):

2.19 - Hospital de Urgências de Goiânia - - Cobrado: 085-0 + 077-9
HUGO - Goiânia - Correto: 085-0

CGC 02.106.664/0001-65. _ Realizado cirurgia ambulatorial da pele (062-0):

Conclusão - Cobrado: 062-0 + 077-9
- Não cobra o módulo transfusional; _ Correto: 062-0

- Cobrança no SIA das tomografias computa- _ Cobrado atendimento 031-0 referente ao
dorizadas, exames radiológicos e patologia clínica atendimento da nutricionista, para dieta prescrita em
realizados em pacientes internados; pacientes internados;

- Ausência de Raio X pós-operatório nos im- _ Cobrança de atendimento realizado por pro-
plantes ortopédicos; fissional de nível médio (034-5) sem a devida com-

- Cobrança indevida de várias consultas resul- provação;

tantes de um único atendimento. (DOC nº 12); _ Quem codifica os procedimentos médicos

Exemplo: são os funcionários do faturamento e não o médico
- Cobrado: 041-8 + 042-6 + 041-8 + 042-6 assistente;

- Correto: 042-6 _ Nos aspectos físico-funcionais e humanos, a
- Cobrado: 042-6 + 042-6 Unidade apresenta-se em boas condições de funcio-
- Correto: 042-6 namento.
- Cobrado: 041-8 + 041-8 2.20 - Hospital Evangélico Goiano S/A -
- Correto: 042-6 Anápolis.
- Cobrado: 041-8 CGC 01.020.197/0.001-93.
- Correto: 040-0
- Cobrado: 042-6
- Correto: 041-8
- Cobrança indevida de consulta + procedi-

mentos cirúrgicos para o mesmo paciente no mesmo
atendimento (DOC. nº 13);

Exemplo:
- Paciente com fratura do 5º dedo do pé direito

+ ferimentos:
- Cobrado: 040-0 + 041-8 + 104-0 + 050-7
- Correto: 040-0 + 104-0 + 050-7
- realizado apenas consulta:
- Cobrado: 251-8
- Correto: 040-0
- Cobrança indevida de procedimentos cirúrgi-

cos (DOC. nº 14);
Exemplo:
- Realizado sutura no pé esquerdo:
- Cobrado: 062.0 + 050.7
- Correto: 062-0
- Realizado enfaixamento no tornozelo:
- Cobrado: 102-3
- Correto: 080-9
- Cobrança indevida de 077-9 (anestesia) em

procedimentos cujo valor inclui os honorários do
anestesiologista.

Exemplo:
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Conclusão
_ prontuários médicos precários;
_ com relação a AIH, os procedimentos cobra

dos estavam tecnicamente corretos;
_ cobrança de consulta com terapia (041-8)

sem registro da medicação aplicada;
_ cobrança de atendimento clínico com obser

vação (042-6) sem comprovação da permanência
mínima de 4h;

_ procedimento cobrado diferente do realizado.
Exemplo:
_ realizada pequena cirurgia (050-7), cobrada

cirurgia ambulatorial (062-0);
_ realizada retirada de. pontos (034-5) e cobra

da cirurgia do sistema osteo-articular (072-8);
_ emissão indevida de AIH para paciente inter

nado em caráter particular, segundo livro de registro;
_ cobrança no SIA de consulta que gerou inter

nação;
_ unidade com regulares condições de funcio

namento, necessitando de correções a curto prazo.
2.26 _ Prefeitura Municipal de Caldas Novas

Centro de Saúde de Caldas Novas
CGC _ 01 .787.506/0001-56

- Realizado cirurgia ambulatorial (062-0) + Conclusão
transfusão sangüínea, cobrado apenas pequena ci- _ alto índice de cesariana, 83%;
rurgia (050-7); _ prontuários médicos incompletos e com letra

- Realizado consulta médica + Raio X, cobrado ilegível;
apenas a consulta (040-0); _ quanto aos procedimentos cobrados, todos

- Constatamos algumas AIH de politraumatiza- estavam tecnicamente corretos;
do cobradas indevidamente; _ das 20 cesarianas analisadas, 9 constavam

- O hospital apresenta boa condições de fun- no livro de registro da sala de cirurgia, como cesaria-
cionamento, havendo no momento deficiências nos na + salpingectomia;
recursos físico-funcionais e humanos na UTI infantil. _ a Unidade apresenta regulares condiçõe", de

2.21 - Hospital Santa Helena - Goiânia. funcionamento, necessitando de correções a curto
CGC 01.656.123/0001-48 prazo.

Conclusão 2.24 _ Hospital e Maternidade São Lucas _

- Todos os procedimentos cobrados eram per- Ceres
tinentes; CGC _ 01.378.090/0001-11

- A UTI neonatal não cumpre as exigências da Conclusão
Circular Normativa 1/91 com relação ao aspecto físi- AIH Simulada sem assinatura do Diretor Clí-
co. Os outros setores da Unidade apresentam-se em nico;
boas condições de funcionamento. _ prontuários incompletos;

2.22 - Hospital das Clínicas Centro Goiano _ todos os procedimentos cobrados estavam
- Ceres. tecnicamente corretos;

CGC 01.378.983/0001-67. _ o hospital apresenta condições regulares de
Conclusão funcionamento. .

_ laudos médicos para emissão de AIH e rela- 2.25 _ Hospital Bom Jesus _ Ceres
tórios cirúrgicos, preenchidos por profissional não CGC _ 01.307.750/0001-73
médico;

_ emissão indevida de AIH para recém-nato no
período de internação da mãe;

_ cobrado procedimento pneumonia do lacten
te, quando deveria ter sido cobrado pneumonia em
pediatria;

_ cobrança de consulta com terapia (041-8)
sem comprovação da medicação ministrada;

_ cobrança de atendimento clínico com obser
vação (042-6) sem ficar comprovada a permanência
mínima de 4h;

_ cobrança de pequena cirurgia do aparelho
genital feminino (052-3), quando foi realizada caute
rização uterina (812-5);

_ cobrança de pequena cirurgia do aparelho
urinário (060-4), quando foi realizada cistoscopia
(638-6);

_ endoscopia diyestiva sem o respectivo laudo;
_ falta assinatura do radiologista nos laudos;
_ quanto ao aspecto físico-funcional a Unidade

apresenta-se em regulares condições de funciona
mento.

2.23 _ Hospital e Maternidade Santa Helena
Ltda. _ Ceres

CGC _ 01.515.717/0001-39
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Conclusão
_ cobrança indevida de atendimento realizado

por profissional de nível médio (034-5), incluindo os
serviços: vacina, PA, temperatura, peso, aviamento
de receitas, altura;

_ cobrado: 3.451;
_ correto: 304;

_ no aspecto físico-funcional a Unidade apre
senta-se em regulares condições de funcionamento.

2.27 _ Pronto Socorro de Caldas Novas
CGC _ 02.106.664/0001-65

Conclusão
_ procedimento cobrado incompatível com a

faixa etária;
_ cobrança no SIA de SADT realizado em pa

cientes internados;
_ quanto aos procedimentos cobrados todos

estavam tecnicamente corretos;
_ cobrança indevida do procedimento 031-0

(atos executados por profissional de nível superior),
que não foram executados.

Exemplo:
_ jan/96 _ cobrados 17.690 procedimentos utili

zando a seguinte fórmula:
_ total dos procedimentos realizados (consulta

+ procedimentos + SADT) = 8.330;
8.330 x 2= 16.660.
A este total adiciona-se os atendimentos reali

zados por profissionais de nível médio (034-5)=
1.030;

16.660 + 1.030= 17.690.
_ Cobrança indevida de consulta com terapia

(041-8).
Exemplo: jan/96
_ cobrado 2.778, utilizando a seguinte fórmula:

total de consulta + 10% do código 031-0;
1.009 + 1.769= 2.778.
_ cobrança indevida de atendimento clínico

com observação (042-6), para o mesmo paciente no
mesmo atendimento.

cobrado: 042.6 + 042.6.
Correto: 042.6
_ cobrança indevida de Raio X em procedimen

tos ortopédicos, quando o valor do mesmo já está in
cluído no custo do procedimento;

- Analisando o Relatório Síntese da Produção
e o de Freqüência de Procedimentos, constatamos a
cobrança de 3.670 atendimentos de urgência/emer
gência (046-9), porém ao confrontarmos com o BPA

preenchido na Unidade, verificamos que na folha nº
3, seqüência 12, não consta o referido código.

- Quando questionada, a faturista informou que
não cobra o referido procedimento porque desconhece
as normas. Do exposto concluímos que alguém na
sede da OVG está incluindo o procedimento quando
da consolidação em disquete. (DOC nº 15);

- Unidade funcionando em regulares condiçõ
es, necessitando de correções a curto prazo.

2.28 - Santa Casa de Misericórdia - Goiânia
CGC: 01.619.790/0001-50

Conclusão
- Cobranças indevidas e incompatíveis com as

normas dos sistemas SIH e SIA. (DOC nº 16);
- Cobrança de cirurgia múltipla, quando os pro

cedimentos realizados não são caracterizados como
tal (mesma incisão e mesma região anatômica);

- Procedimento cobrado diferente do realizado;
- Cobrança indevida de atendimento realizado

por profissional de nível médio (034-5) concomitante
com procedimentos cirúrgicos;

Exemplos:
068-0 + 034-5
050-7 + 034-5
062-0 + 034-5
071-0 + 034-5
058-2 + 034-S
058-2 + 071-0 + 034-5
- Cobrança indevida de atendimento realizado

por profissional de nível médio (034-5) concomitante
com consulta médica;

Exemplo:
040-0 + 034-5
041-8 + 034-5
- Cobrança de consulta com terapia (041-8)

sem comprovação da medicação administrada;
- Cobrança de atendimento clínico com obser

vação (042-6), sem comprovação da permanência
mínima de 4 horas;

- Cobrança indevida de fundoscopia (622-0)
quando o mesmo já faz parte da consulta oftalmoló
gica;

- Cobrança indevida de Audiometria;
Exemplo:
Cobrado: 62-8.9 + 628-9 + 630-0
Correto: 628-9 + 630-0
- Realizado atendimento por profissional de ní

vel médio (034-S) e cobrado também uma consulta
com terapia (041-8);

Exemplo:



Conclusão
- Em linhas gerais os hospitais auditados pro

curaram se adequar ao tipo IV;
- O Hospital Espírita de Psiquiatria é cadastra

do como Natureza 20 no SIH e Tipo de Prestador
06, no SIA;

- A permanência constante do VALAIH não re
flete a permanência real porque diz respeito ao pe
ríodo de internação na AIH que foi processada;

- O número muito elevado de internações com
alto percentual de crônicos, reflete a ineficácia e ine
xistência da rede ambulatorial, necessitando de uma
orientação por parte da SAS à SES.

2.30 - Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG) - Goiânia

Objetivo
Verificação in loco para colher informações so

bre a sistemática de recebimento pelos serviços
prestados no SIA e SIH;

- repasse dos recursos financeiros às unida
des hospitalares sob sua administração.

Conclusão
- A OVG que administra Unidades Assisten

ciais de Natureza Pública, está cadastrada no SIH
como Natureza 20 (privado) enquanto que no SIA
está cadastrada como Filantrópica (prestador 06);

- .A OVG utiliza indevidamente um só CGC
para apresentação de todas as contas;

- No levantamento realizado, a OVG repassa a
cada unidade, os valores referentes a produtividade,
após a retenção das importâncias destinadas aos
encargos sociais;

- A descentralização parcial dos recursos vem
acontecendo a partir de novembro/95, anteriormente
era centralizado;

- O processamento do SIA é realizado pela
OVG, mediante recebimento dos Boletins de Produ
ção Ambulatorial. No SIH a OVG só não processa as
AIH dos Hospitais Regionais de Jaraguá, Itaberai e
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- Cobrado: 034-5 + 041-8, quando foi realizado - Clínica Santa Mônica - Goiânia
apenas retirada de pontos; CGC: 01.569.060/0001-92

- Cobrança indevida de atendimento clínico - Instituto de Psiquiatria Prot. Wassily Chuc
com observação (042-6); ltda. - Hospital Dia-Anápolis

Exemplos: CGC: 02.505.238/0001-02
- Realizado cinecoronariografia e cobrado sete - Hospital Espírita de Psiquiatria - Anápolis

vezes atendimento clínico com observação (042-6); CGC: 01.029.180/0001-05
- Paciente em observação de 48 horas, sendo - Clínica de Repouso Bom Jesus Ltda - Goiânia

cobrado 042-6 cinco vezes, quando o correto seria CGC: 01.572.593/0001-23
apenas uma vez, ou emitir AIH; - Clínica Isabela - Goiânia

- Na hemoterapia está sendo cobrado indevi- CGC: 01.613.967/0001-01
damente uma consulta 040-0 ou 042-6;

- Cobrança indevida de consultas 040-0 + 042
6 na quimioterapia quando o valor dos serviços pro
fissionais está incluído no custo do procedimento;

- Cobrança indevida de Dentística I (221-6);
- Para cada face restaurada é cobrado um ato,

com consentimento da SES;
Exemplo:
- Restauração MOD de amálgama no 2º pré-

molar superior direito:
Cobrado: 221-6 + 221.6 + 221-6
Correto: 221-6;
- Após análise de toda documentação concluí

mos que as distorções detectadas na auditoria de
outubro de 1995, persistem.

- Constatamos que a programação físico-orça
mentária da unidade, em alguns itens de programa
ção, está com super orçamentação (consulta e
A.V.E.I.A.N.M.) outras suborçadas (quimioterapia e
outras terapias especializadas). Motivo este que está
levando a direção da unidade a manipular o lança
mento no BPA, para cobrir os itens de programação
suborçados , inclusive com o conhecimento da SES;

Exemplo:
- Quimioterapia e Hemoterapia transformadas

em consulta médica;
- Verificamos em visita ao ambulatório a co

brança de taxa de R$ 10,00 aos usuários do SUS,
com alegação de que a SES não efetuou o paga
mento do SIA no més de fevereiro.

- A Santa Casa está realizando os procedi
mentos básicos que deveriam ser executados pela
rede pública, refletindo a ineficácia dos ambulatórios
públicos.

- Existe em torno de 500 internações autoriza
das pela SES, sem emissão de AIH.

Hospitais Psiquiátricos
Foram auditadas as seguintes Unidades de

Saúde Mental:
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7) Algumas Unidades estão manipulando o nú
mero de procedimentos realizados nos itens
AVEIANM e Consulta Médica, com objetivo de atin
gir o teto orçado;

8) Ficha Cadastral de Ambulatório e Ficha de
Programação Orçamentária estão desatualizadas e
com erros no seu preenchimento, descaracterizando
algumas unidades, assim como ocasionando rejeiçõ
es freqüentes;

9) Do conjunto das distorções detectadas e re
latadas pode-se concluir s.m.j., que pelo menos 30%
dos recursos gastos no Sistema Ambulatorial estão
sendo pagos indevidamente;

10) Na psiquiatria, a AIH.1 é encerrada, para
fins de processamento, no último dia de cada mês,
mesmo que o paciente dê entrada no final do mês. O
motivo da cobrança 2/1, ou seja permanência, per
mite a emissão de AIH.5 aumentando sempre o nú
mero dessa AIH, sem limite de teto financeiro, man
tendo o quantitativo de AIH.1 dentro dos limites esti
pulados;

11) Na OVG a remuneração pelos serviços
produzidos pelas Unidades Prestadoras do SIH, é
creditada pelo Ministério da Saúde em um único
CGC, propiciando com isso dificuldade para identifi
cação dos diversos itens, (capacidade instalada,
identificação da AIH, leitos de UTI, média de perma-

5) Nenhuma Prefeitura Municipal, seja em con
dição incipiente ou parcial, planeja, controla e avalia
o Sistema e muito menos emite AIH, ficando tudo a
cargo da Regional de Saúde/SES, contrariando des
ta forma o princípio maior do SUS - A Descentraliza
ção dos Serviços de Saúde;

6) A Programação Orçamentária no Estado
está super orçada nos itens AVEIANM e Consulta
Médica, faltando orçamento para atender o alto cus
to;

são processadas nas próprias 2) A gestão do SUS no Estado de Goiás fun-
ciona de maneira precária, onde a SES centraliza to
das as Ações de Saúde, não priorizando nem esti
mulando o processo de descentralização;

3) A Superintendência de Controle e Avalia
ção/SES, não é atuante quanto ao seu papel de ór
gão orientador, controlador e avaliador, em face das
situações detectadas e descritas neste Relatório;

4) A distribuição de AIH no Estado não obede
ce o disposto no artigo 25 da Lei nº 8.080/90, no arti
go 2º da PT/GM/MS nº 1.695/94 e nos artigos 3º e 4º
da PT/SAS/MS nº 15/95;

2) Ao final de cada auditoria a equipe comuni
cou à Direção das Unidades as distorções detecta
das, fornecendo orientações no sentido de saná-Ias;

3) Nos hospitais: Hospital de Urgência de Goiâ
nia, Hospital de Doenças Tropicais, Hospital Evan
gélico Goiano S/A de Anápolis e as Santas Casas
de Misericórdia de Goiânia e Anápolis, foram realiza
das, por esta equipe, reuniões no sentido de prestar
esclarecimentos e orientações, considerando a falta
de conhecimento das normas do SIH e SIA nessas
Unidades;

4) Ao final dos trabalhos a equipe se reuniu
com o Sr. Secretário de Saúde e expôs, verbalmente
todos os fatos constatados;

5) A equipe ao analisar os documentos do SIA
da Santa Casa de Goiânia de novembro/95 a janei
ro/96, comparando com a produção, elaborou uma
Ficha de Programação Orçamentária (FPO) ideal,
sem alterar o valor orçado pela SES, apenas fazen
do uma redistribuição nos itens de programação. A
FPO proposta foi levada a discussão e aprovada
pela SES e Direção da Santa Casa (Doc. nº 17).

VI - Conclusão
- Em face do exposto conc!uímos:

1) As Unidades Assistenciais auditadas desco
nhecem a maioria das normas em vigor, dos Siste
mas Hospitalar e Ambulatorial, acarretando distorçõ
es no processo de cobrança, tanto à maior quanto à
menor;

Santa Helena, que
unidades;

- Não foi constatado atrasos nos repasses dos
recursos pela OVG às UPS;

- Os rendimentos auferidos no mercado finan
ceiro ficam retidos na organização.

- Nota: Todas as Unidades auditadas e descri
tas no item deste Relatório, tem relatório de auditoria
detalhado e toda documentação pertinente, que se
rão encaminhados ao Escritório de Representação,
para tramitação legal.

V - Considerações Finais

- Durante a realização dos trabalhos, identifi
camos algumas situações, que merecem destaque:

1) Segundo informações obtidas dos faturistas
das unidades auditadas, onde constatamos lança
mentos a maior com utilização de fórmulas, com o
objetivo de atingir o teto orçado, a utilização das
mesmas foi determinada pela Direção da OVG e da
SES;
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nência, diárias de UTI, etc.) pertinentes a cada Uni
dade, nos Relatórios de Saída do Sistema.

VII - Sugestões
- Considerando os fatos constatados na pre

sente auditoria, esta equipe sugere s.m.j. as seguin
tes providências:

1) Que o Ministério da Saúde em conjunto com
a Secretaria Estadual de Saúde adote medidas no
sentido de viabilizar a descentralização das Ações
de Saúde, principalmente nos Municípios que já es
tão na condição de Gestão Incipiente e Parcial;

2) Que o Ministério da Saúde através do De
partamento competente promova treinamento com
os funcionários do Controle e Avaliação da SES,
com o objetivo de capacitá-los para um melhor de
sempenho das suas atividades;

3) Recadastramento urgente de todas as Uni
dades Prestadoras de Serviços da Rede Hospitalar
e Ambulatorial, objetivando adequação do teto orça
mentário e redistribuição de AIH, dentro das normas
deste Ministério;

4) Que a Organização das Voluntárias de
Goiás, providencie imediatamente um Cadastro Ge
rai do Contribuinte CGC, para cada unidade sob sua
administração;

5) Necessidade de dotar a Rede do SUS de
Serviços Ambulatoriais para atendimento de egres
sos e de pacientes novos, evitando internações des
necessárias na psiquiatria;

6) Que o Ministério da Saúde estude a possibi
lidade de viabilizar a liberação de AIH para as Unida
des Hospitalares, abaixo relacionadas: (Doc. nº 18)

- Maternidade Dr. Adalberto Pereira - 1736 in
ternações;

- Santa Casa de Misericórdia de Anápolis 
1961 internações;

- Hospital São Pio X - 248 internações;
- Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - 500

internações;
7) Que a Secretaria Estadual de Saúde, realize

o cadastramento da Coopanest no SIH, para que a1'l
Unidades Hospitalares passem a cobrar os honorá
rios do anestesiologista no Tipo de Vínculo 05;

8) Que todas as Unidades auditadas recebam
cópia do Relatório Individual, para que tomem co
nhecimento e justifiquem as distorções detectadas;

9) Cientificar o Sr. Secretário de Estado da
Saúde dos fatos constatados para que o mesmo
tome conhecimento da situação em que se encontra
o gerenciamento e adote medidas corretivas visando
um melhor desempenho, dos vários setores da SES;

10) Que seja realizada nova auditoria no prazo
de 90 dias, para verificar se as distorções encontra
das foram corrigidas.

Era o que tínhamos a relatar.
Brasília, 6 junho de 1996. - Nivaldo Valdemi

ro Simão - Maria Rosa de Oliveira Rocha - Murilo
Damião Secunho - Olga Amaral - Vitória de O.
Lins V. de Melo - Maria Elane de Souza Araújo
Valmor Antenor Dionísio - Jozimar Barros Car
neiro - Estevão Cláudio dos Santos -...Ridette Ju
Iieta G. de Carvalho - Deraldo Lima de Souza 
Cleusa R. da Silveira A. Bernardo.

Ofício PS/RI nº 680/97

Brasília, 1º de abril de 1997

Senhor Deputado,
De ordem do Senhor Primeiro Secretario, De

putado Ubiratan Aguiar, encaminho a Vossa Exce
lência, em anexo, cópia do Aviso nº 417 - Su
par/C.Civil de 21-3-97, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 214, de
13-3-97, do Ministério da Saúde, prestando esclare
cimentos sobre as Indicações nºs 423 e 424, de
1995, de sua autoria.

Atenciosamente. - Diogo Alves de Abreu Jú
nior - Chefe de Gabinete

OFíCIOS

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

Ofício nº 551-L-PFU97

Brasília, 4 de abril de 1997

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados

FRANCISCO RODRIGUES e LUIZ MOREIRA para
fazerem parte, como membros suplentes, da Comis
são Especial destinada a apreciar a proposta de
Emenda à Constituição nº 338-A/96, que dispõe so
bre o regime constitucional dos militantes.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro: Em 11-4-97. Heráclito Fortes,
1º Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Paulo Heslander, Líder do
PTB, nos seguintes termos:
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Ofício nº 86/97

Brasília, 2 de abril de 1997.

Senhor Presidente,
Solicito as providências de Vossa Excelência

no sentido de tornar sem efeito a indicação do Depu
tado ALBÉRICO CORDEIRO (PTB _ ALAGOAS),
como Suplente da Comissão Permanente de Educa
ção Cultura e DespC'rtJ.

A substituição para a referida vaga será feita
oportunamente.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. _ Deputado Paulo Heslan
der, Líder do PTB.

Defiro: Em 11-4-97 __ Michel Temer,
Presidente.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 92-P/97 _ CCJR

Brasília, 3 de abril de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação
por este Órgão Técnico, em 2 de abril do corrente,
dos Projetos de Lei n-ºs 993/95, 1.172-A/95, 1.204
A/95, 1.293-A/95 e 1.446/96.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação dos referidos projetos e pareceres e a eles
oferecidos.

Atenciosamente, Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

OF. Nº 94-P/97-CCJR

Brasília, 4 de abril de 1997

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis a Proposta de Emenda
à Constituição nº 368/96 apreciada por este Órgão

• Técnico em 3 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de estima e consideração. _
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

Do Sr. Deputado Simão Sessim, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior nos seguintes termos;

OF. Nº 112197-P

Brasília, 8 de abril de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, 11, do Regimento Inter

no comunico a V. Exª que declarei prejudicado o
Projeto de Lei nº 1.754/96 _ do Sr. Antônio Feijão
que Cria as Áreas de Lazer e Jogos _ ALLJ nos Es
tados fronteriços da Região Norte e dá outras provi
dências.

Justifica-se a medida tendo em vista que o cer
ne da matéria tem exata pertinência com o assunto
de que trata o Projeto de Lei nº 4.652, de 199~, e
seu apenso o PL nº 1.074, de 1995, ambos já apre
ciados terminativamente pelas Comissões compe
tentes, que concluíram por aprovar substitutivo pres
tes a ser remetido ao Senado Federal, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Prisco Viana.

Atenciosamente, Deputado Simão Sessim,
Presidente.

Do Deputado Eduardo Jorge, nos seguintes
termos:

OF.lEJ-011/97

Brasilia, 25 de março de 1997

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que a tramitação

do Projeto de Lei n-ºs 2.407 de 1996 seja revista,
para que ele seja apreciado também pela Comissão
de Seguridade Social e Família, tendo em vista que
o assunto é de interesse desta área.

Sendo só o que tenho a tratar, reitero protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, Eduardo Jorge, Deputado Fe
deral PT/SP.

Mantenho a distribuição do PL
oi 2.407196, por entender que sua matéria
não se enquadra, de modo específico, no
campo temático da CSSf. Oficie-se ao
Requerente.

Em 11-4-97 - Michel Temer, Presi
dente.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Udson Bandeira

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB-TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, gostaria de, nesta oportunidade,
registrar o encontro dos evangélicos, denominado
CONAMAD - Convenção dos Ministros da Assem
bléia de Deus do Ministério Madureira do Brasil -,
que está ocorrendo em Brasília, na cidade satélite
de Taguatinga. Este acontecimento é anual. No ano
passado, o mesmo ocorreu no Estado do Rio de Ja
neiro e este ano ocorre, com muito êxito, aqui em
Brasília. Já existe a previsão para que, no próximo
ano, Brasília seja sede do CONAMAD.

Esse encontro, presidido pelo Pastor Manoel
Ferreira, tem o objetivo de discutir a boa conduta da
obra de Deus no Brasil e no mundo. A intenção é
aplicar os trabalhos em todo o mundo. Está se discu
tindo também um projeto especial para se evangeli
zar o Oriente. Os nossos irmãos evangélicos estão
discutindo o projeto de ampliação da evangelização
do mundo, para que o cidadão possa estar mais pró
ximo de Deus.

Está também ocorrendo nesse encontro, Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, a ordenação de
mais de 300 novos pastores para todo o Brasil. Isso
é muito importante para a comunidade evangélica.

Sr. Presidente, também gostaríamos de ressaltar
a importância da Igreja Evangélica para a sociedade
brasileira e principalmente para a sociedade mais ca
rente. Temos de reconhecer que os evangélicos estão
desenvolvendo projetos no seio da sociedade com re
lação à criação e ao idoso. Temos acompanhado esse
trabalho, especialmente no Estado do Tocantins, per
manecendo muito próximo da Igreja Evangélica, que,
num Estado corno o nosso, pobre, com dificuldades e
em fase de implantação, tem sempre se mantido ao
lado do povo mais humilde.

Recentemente, para V. EXªs terem uma idéia,
em vez de o Governo ajudar nas enchentes que es
tão ocorrendo, provocadas pelos Rios Tocantins e
Araguaia, são os irmãos evangélicos que estão de
mãos dadas com as prefeituras e com a sociedade
que está passando por essa situação.

Gostaria, Sr. Presidente, de cumprimentar os
irmãos evangélicos que estão participando da Con
venção dos Ministros da Assembléia de Deus do Mi
nistério Madureira do Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Finda a Quero registrar também a visita que tivemos de
leitura do expediente, passa-se ao alguns pastores que vieram, em nome dos evangéli

cos desse encontro, ao nosso gabinete, como os
pastores Gilson Gomes Barbosa, de Sandolândia,
Tocantins; João Batista, de Araguaçu, Estado do To
cantins, e Doraci Barbosa, de Formoso do Araguaia,
Também do Estado do Tocantins.

Registro, portanto, a nossa satisfação em rece
bê-los e o nosso reconhecimento pelo encontro de ta
manha envergadura para os evangélicos e, stjm dúvi
da, para a sociedade brasileira menos favorecida.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, na próxima semana, estarão chegando ao Dis
trito Federal cerca de quatro mil trabalhadores, den
tre metalúrgicos da região do ABC, bancários, traba
lhadores da saúde, da construção civil, vigilantes,
comerciários, enfim, esses quatro mil trabalhadores
estão vindo à Capital da República, Brasília, para di
zer ao Presidente Fernando Henrique que existe de
semprego neste País.

Esses quatro mil trabalhadores desemprega
dos já tiveram uma ocupação normal neste País, já
tiveram carteira de trábalho assinada. Participavam
efetivamente do mercado de trabalho brasileiro, mas
hoje estão na rua da amargura, na pior situação, que
é a do desempregado.

Eles estão vindo para cá, vão ficar concentra
dos ao lado do Teatro Nacional, em caravanas, to
dos os dias percorrendo a Esplanada dos Ministé
rios, buscando conversações com os Ministros da
Fazenda, do Planejamento, da Indústria, do Comér
cio e do Turismo. Espero que o próprio Presidente
da República se disponha a conversar com os traba
lhadores.

Essa marcha dos trabalhadores desemprega
dos está sendo organizada pela Central Única dos
Trabalhadores. Aqui estarão o Presidente Nacional
da CUT, o companheiro Vicentinho, o Presidente
Nacional do Partido dos Trabalhadores, o compa
nheiro José Dirceu, assim como lideranças sindicais
do País inteiro.

Hoje, uma das situações que mais tem inquie
tado a classe trabalhadora e a sociedade como um
todo é o desemprego. Não existe uma situação mais
aflitiva do que o desemprego hoje crescente neste
País, em função da chamada modernidade. Basta V.
Ex!! verificar que, há poucos anos, algumas ativida
des, como é o caso dos bancos, empregavam um
número muito grande de trabalhadores.

Com o advento da automação, todo mundo
acha cômodo, bonito, moderno chegar num caixa
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eletrônico, passar um cartão magnético, conversar queria reafirmar idéias de tópicos de um outro pro-
com ele e obter respostas a tudo que se pergunta. nunciamento que fiz há cerca dez dias, caracterizan-
Isso é considerado modernidade. Mas em função de do muito bem o seguinte: estamos discutindo a refor-
cada máquina inteligente centenas de trabalhadores ma administrativa, a minirreforma constitucional do
ficaram desempregados. Relator Moreira Franco. Nossa bancada é contra o

Não quero aqui dizer que tenhamos de voltar à extrateto e até mesmo o Deputado Moreira Franco,
idade da pedra, mas a modernização do Brasil, a um dos que será extremamente beneficiado com o
chamada implantação da modernidade, tem de ser tal do extrateto, votou contra.
feita com algumas garantias para os trabalhadores. A criação do extrateto é escandalosa e só é
E a garantia de emprego é fundamental. admissível em Brasília. Se isto ocorresse no Rio de

Hoje, Sr. Presidente, o trabalhador com vinte Janeiro, seria necessário um exército para garantir a
anos de idade não encontra emprego, porque dizem integridade da Câmara Federal. Isto é inconcebível
que ele não tem experiência. Ocorre que não estão num País onde o salário mínimo é de 112 reais.
dando oportunidade para que ele tenha essa expe- Se alguns setores da imprensa querem mesmo
riência. E o trabalhador com quarenta anos de idade achincalhar a Câmara, é problema deles. Mas fica
também não encontra mais serviço de espécie ne- registrado que nossa bancada votará contra o extra-
nhuma no Brasil, pois não pode participar de concur- teto. Está decidido e jamais admitiremos tal medida,
so público e não encontra nenhuma colocação no que é completamente louca e completamente fora
mercado de trabalho devido a sua idade. dos parâmetros do Brasil real. Só mesmo no clima

Portanto, é uma situação realmente desespera- desta Capital de um país chamado Brasil permite-se
dora, que preocupa o Congresso Nacional, o Gover- pensar nisso.
no Federal, a sociedeJE, enfim, todos nós. Eu diria Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a popu-
que o problema mais sério enfrentado pelo Brasil, lação do Município da Serra, no Espírito Santo, foi
hoje, é o desemprego. Não adianta o Governo e surpreendida, no final do ano passado, pela cobran-
aqueles que lhe dão sustentação aqui dentro dize- ça de uma taxa de lixo absurda e injustificável. A for-
rem que a moeda é importante, que é forte. Ele é tão ma como foi feita a concessão do serviço e os valo-
forte que não consegue ficar perto do desemprega- res exorbitantes cobrados provocaram uma revolta
do. Ele tem ojeriza ao desempregado. É um tipo de generalizada entre os moradores, que já decidiram
moeda que não chega ao bolso do desempregado. entrar na Justiça contra a medida espúria.

Portanto, espero que essa marcha dos desem- No final de dezembro último, a tarifa pela coleta
pregados, dos sem-emprego faça com que o Gover- do lixo passou a ser cobrada nas contas de água e
no Federal reflita a respeito dessa situação dramáti- esgoto emitidas pela CESAN - Companhia Espírito-
ca vivida pela sociedade brasileira, e que este Con- santense de Saneamento -, empresa pública res-
gresso, especialmente a Câmara dos Deputados, ponsável por esses serviços.
apresente medidas no sentido de resolver os proble- A CESAN fez um contrato de concessão com
mas ocasionandos pelo desemprego em nosso País. que ganhou o direito de explorar a coleta de lixo, no

Desta tribuna, posso afirmar que o desempre- Município, por vinte anos, renováveis por igual perío-
go aumentará se for mantida a Emenda Constitucio- do. No acordo, a prefeitura isentou a população do
nal n!2 173-A, de 1995, aprovada por esta Casa. Se pagamento de IPTU e em troca passa a pagar à
ela não for alterada, a tendência é que maior número STA 650 mil reais mensais referentes aos serviços
de pais e mães de família percam seus empregos, de coleta de lixo e varrição das ruas.
por causa da possível demissão dos servidores. Se- Além de estranhar o contrato de concessão, a
gundo as notícias, o Banco do Brasil está aí demitin- população está revoltada com os altíssimos valores
do cerca de 500 trabalhadores, e a tendência é que cobrados por um serviço que nem sempre é realiza-
haja demissão de 8 mil trabalhadores desta institui- do. Há casos em que as novas tarifas são cinco a
ção. seis vezes superiores ao IPTU. Uma análise da si-

Espero que essa marcha desperte a sociedade tuação mostra que não houve qualquer critério para
brasileira para esse grave problema vivido pela e1as- a definição de tarifas, que irão se transformar em
se trabalhadora. vultosos lucros para a concessionária.

O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Sem revisão do No ano de 1996, a STA recebeu dos cofres
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, an- municipais a quantia de 650 mil reais mensais, ou
tes de iniciar meu discurso propriamente dito, eu seja, 7,8 milhões de reais por ano. Um valor astronô-
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mico. Para se ter uma idéia, dos 74 Municípios do cialmente no que diz respeito a seus direitos sociais,
Estado, apenas 15 obtiveram receita superior ao seus ganhos, sua vida, enfim.
montante faturado pela empresa que varre as ruas Temos em mãos a emenda aglutinativa que al-
da Serra, só proveniente deste Município. tera o art. 35 do substitutivo. No seu § 1º diz: "Os Mi-

Trata-se de uma afronta aos cidadãos, que têm nistros de Estado, os ocupantes de cargos em co-
não só o direito, mas o dever cívico de reagir. Por missão e os titulares de mandato eletivo" - e entre
isso manifestamos publicamente nosso apoio à deci- parênteses coloco os Srs. Deputados, Senadores,
são da FAMS - Federação das Associações de Mo- vereadores etc. -, "pelo caráter transitório de suas
radores da Serra - de questionar judicialmente o funções, poderão acumular os proventos percebidos
contrato firmado entre a CESAN e a STA. de uma única aposentadoria ou pensão, subordina-

A situação é gravíssima e serve de alerta aos dos estes, igualmente, aos limites previstos no art.
Governos Estaduais e Municipais sobre os riscos en- 37, XI e XII da Constituição".
volvidos nos processo de privatização dos serviços Ora, realmente esse extrato constitui-se num
públicos. Ainda que essa prática seja benéfica em privilégio, uma exceção. Vale para nós, Deputados e
vários aspectos, e mesmo necessária, diante da cri- Senadores, que iremos votar, mas não vale para o
se financeira de Estados e Municípios, precisamos povo de uma maneira geral.
encontrar mecanismos eficientes de fiscalização das Tal situação leva-me a um constrangimento
empresas concessionárias. muito grande. Essa alteração não está sendo aceita

Os números apresentados no caso da Serra por este Brasil afora, e penso que com toda razão.
mostram de que forma essas concessões podem Nós, que temos o poder de votar essas alterações,
transformar-se em verdadeiras minas de ouro, explo- não podemos nem de longe querer votar algo para
radas sem o menor constrangimento por empresá- aqueles que têm um mandato eletivo e para aqueles
rios preocupados apenas em engordar seus lucros. que ocupam altos postos desta Nação e não querer

Não somos contra a iniciativa privada. Ao con- votar para o p.ovo'. _, .
trário, acreditamos que essa é a tendência do mun- Sr. ~resldente, minha sugestao e no sen~ldo de
do moderno, marcado pela concorrência intensa. ~ue os Ltd~res que subscreve;~~ esse DVS reve-
Mas no caso dos serviços públicos, não podemos Jam essa clausula, porque ela e. Injusta para com os
perder de vista o interesse da comunidade. menores, exatamente os servidores que ocupam

. . cargos inferiores.
Por ISSO, estamos certos de que a Justiça sa- .. _, .

berá reconhecer o direito dos moradores de Serra e Q~ero deixar, ne~te ln~tante, nao cntlca~, mas
determinará a correção da cobrança absurda das ta- um pedido para que seja rev~s~o ess~ ~~S. Nao nos
rifas de coleta de lixo. pode~os expor a ~amanho ndlc~lo. E Injusto.e abr~

. . ., exceçao, que possivelmente trara problemas, IncluSI-
. Sr. Presidente, quena caracten~ar m~l~o bem ve na Justiça. Haverá debates, mas tenho a impres-
IStO: esse contrato entre a Companhia Esplrlto-san- são, segundo declaração dos grandes advogados do
tense de Saneamento, do Governo Estadual, do País que é inconstitucional.
Partido dos Trabalhador~s, o PT do Espírito Santo, ~ 'Cito ainda o DVS nº 37, apresentado por mim,
a ~TA, um~ empresa pnvada, com sede em Serra, ~ contra a prorrogação da aposentadoria compulsória
I~s~vo aos Int~resses dos moradores daqu~le MUnl- de 70 para 75 anos.
ClplO e, acredito, deve ser anulado pela Justiça. A h b d ' d ." c o um a sur 0, em um pais e Jovens, com

Fa~emos u';1 apelo ao atual Prefeito, que e do expectativa de vida de 65 anos, prorrogarmos a apo-
P,D:,. e a nova .Camara de ~ereadores do n~sso Mu- sentadoria compulsória para 75 anos. Sessenta por
n~clplo no sentido de que dls~~~sem atençao espe- cento da população brasileira está abaixo de 21
clal ao ~roblema, porque definitivamente esse con- anos, Sr. Presidente, e estamos tirando a expectati-
trato, e,s~a lesando o bolso d~ tod~s o_s ~o~adores do va e a motivação daqueles que já estão próximos
MUnlclplO de Serra, dos quais 27 Yo sao indigentes. dessa aposentadoria.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. São merecedores do nosso respeito, do nosso
O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL-DF. Sem revi- carinho, da nossa atenção e do agradecimento do

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- País aqueles servidores que estão com 70 anos,
dos, realmente as reformas em curso nesta Casa mas está na hora de eles cederem o seu lugar aos
têm-me preocupado bastante, porque de nossas de- mais jovens, para que todos tenham a esperança de
cisões dependerá a vida de muitas pessoas, espe- um dia servir ao País em seus mais altos cargos.
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Assim, peço aos colegas que não aceitem essa
prorrogação, pois ela tira a motivação daqueles que
têm exercido altos cargos neste País e estão na ex~

pectativa de um dia ocupar o Supremo Tribunal Fe~

deral ou o Tribunal de Contas da União, enfim, os al
tos postos deste País.

O SR. SEVERINO ALVES (Bloco/PDT-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, falarei um
pouco sobre a Guerra de Canudos.

Canudos é um Município no sertão da Bahia cuja
emancipação se deu há quinze anos. Foi desmembra
do do Município de Euclides da Cunha que, por sua
vez, não tinha esse nome e era chamado de Cumbe.
Em homenagem ao escritor brasileiro que escreveu
sobrE! a Guerra de Canudos, em Os Sertões, Cumbe
passou a ser chamado de Euclides da Cunha. .

Canudos era um povoado, mas antes tinha um
outro nome, Cocorobó, e por ocasião do apareci
mento de Antônio Conselheiro naquela região pas
sou a ser chamada de Vila de Canudos, porque An
tônio Conselheiro com seus seguidores formou lá
esse povoado com o atual nome. Diz a lenda que a
região tem esse nome porque as mulheres do sertão
costumavam fumar um cachimbo de canudo longo, o
Conselheiro achou aquilo interessante e quis home
nagear as mulheres dando àquela vila que ia ser
fundada o nome de Canudos.

Mas o fato histórico que os traz aqui é a impor
tância e a relevância desse acontecimento brasileiro,
que no dia 5 de outubro completará 100 anos. As co
memorações da Guerra de canudos interessam a
toda a sociedade brasileira. Aprendemos na escola
sobre a importância dessa guerra que sacrificou cer
ca de 25 mil trabalhadores, homens humildes, e tam
bém cerca de 7 mil soldados do Exército brasileiro.
Foi realmente um acontecimento histórico.

A Comissão de Educação e Cultura e Desporto
da Câmara dos Deputados, da qual sou Presidente,
juntamente com a Comissão de Educação do Sena
do Federal, presidida pelo Senador Artur da Távola,
através de um requerimento meu e do Sr. Deputado
Pedro Wilson, promoverá um seminário - a exemplo
do que fizemos com o Seminário do Zumbi dos Pal
mares - para comemorar os 100 anos da Guerra de
Canudos. Esse seminário deverá acontecer em ou
tubro. Esperamos que seja também um aconteci
mento de grande relevância nesta Casa, como tan
tos outros que já oram aqui realizados.

Essa guerra tem um sentido social muito forte,
além do aspecto histórico. Antônio Conselheiro pre
gava a igualdade, o tratamento justo aos trabalhado
res e defendia um Estado democrático e justo para a

sociedade brasileira. De sorte que não teve somente
cunho religioso, pois Conselheiro, além do sentido
religioso nas suas pregações, ao congregar o povo,
tinha um alcance bem maior ao defender a democra~

cia, a justiça social e a igualdade entre os humildes.
Sr. Presidente, nós, brasileiros, principalmente

eu que sou do Estado da Bahia, consideramos esse
fato histórico muito importante para a vida do País.
No entanto, quem chega hoje a Canudos não vê ne
nhum marco histórico que registre a passagem des
sa guerra.

O Exército brasileiro, quando se programou
para extinguir Canudos, realizou a construção do
açude de Cocorobó, exatamente próximo à cidade
de Canudos, que cobriu completamente a cidade an
tiga. Construiu-se, então, uma nova cidade, distante
20 quilômetros do palco da guerra, ou seja, exata
mente onde existia a Vila de Canudos. Logo, não há
nenhuma referência histórica a Canudos fundada
por Conselheiro.

Estou apelando às autoridades, especialmente
ao Poder Executivo, para que façamos um monu
mento em homenagem ao jagunço - como eram
chamados os seguidores de Conselheiro -, aos sol
dados que lá morreram e também a Antônio Conse
lheiro. Para isso estamos tendo o apoio já apalavra
do dos Ministérios da Cultura e da Educação e do
Desporto.

No passado, infelizmente, houve uma tendên
cia de se acabar com a vila, cobrindo-a com as
águas. Conseqüentemente, não se recuperou nada
do fato histórico que representava Canudos. Então,
nós, brasileiros, devemos resgatá-lo, inclusive cons
truindo monumentos históricos em homenagem
àqueles que lá morreram em defesa de um Brasil
justo.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT-DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, no meu entender, foram motivos de des
moralização para esta Casa o resultado da discus
são sobre a proposta de reforma administrativa e a
maneira como a maioria dos Deputados foi conven
cida a votar uma proposta destruidora dos serviços
públicos - a História vai mostrar isso, como já fez
em vários países do mundo.

É absurdo o fato de a sociedade entender que
cargo público pode ser preenchido de qualquer for
ma, ou um legislador entender que a estabilidade é
benesse para que ocupa cargo público. Enfim, esses
são apenas dois dos absurdos escondidos na gran
de negociação feita para que houvesse ampliação
do teto salarial para a aposentadoria. Acho vergo-
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nhoso que esta Casa, diante de tema de tamanha as diferenças das condições de trabalhado, as dife-
gravidade e importância para o destino do Estado renças salariais, enfim, a limitação imposta à sua
brasileiro, faça uma discussão absolutamente envie- participação nesse mercado, justamente pela sua
sada e voltada para o interesse de alguns poucos. condição de gênero.

Sr. Presidente, os dados sobre a concentração O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Blo-
de salários dos servidores nas faixas mínimas de- co/PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
monstram o que será o resultado da aposentadoria srªs e Srs. Deputados, também tenho a esta tribuna
para milhares e milhares de servidores públicos, manifestar-me sobre a proposta de reforma adminis-
que, ao se aposentarem, não terão mantida a atual trativa que tramita nesta Casa.
situação de seus salários, na medida em que a pro- Em primeiro lugar, ressalto a importância de,
posta aprovada também acaba com a paridade entre por intermédio dos meios de comunicação deste
ativos e inativos. País, e, em especial, da RADIOBRÃS, se dizer a

Tenho em mãos dados do Governo Federal verdade para a população brasileira. Afinal de con-
que mostram que 52,5% dos servidores públicos fe- tas, é preciso ficar claro quem é realmente o respon-
derais percebem até mil reais. Mil reais! sável por essa artimanha do extrateto e qual o seu

Alguns Deputados votaram a favor da pro~osta significado. Nós, que acompanhamos a votação da
de reforma administrativa do Governo com o objetivo reforma da Previdência, a emenda da reeleição e di-
único de fechar os olhos para a possibilidade que versas outras importantes votações, observamos
têm de uma aposentadoria máxima de 21,6 mil reais. que em todas elas o Sr. Presidente da República,
Julgo tal atitude vergonhosa, lastimável, e, sem som- Femando Henrique Cardoso, sempre tem usado me-
bra de dúvida, as conseqüências serão gravíssimas. canismos para fazer negociatas com Parlamentares,

Felizmente, tanto denunciamos a questão du- a fim de aprovar as suas iniciativas.
rante a discussão da reforma administrativa, como O extrateto nada mais é do que a fórmula es-
mantivemos nossa coerência neste plenário mani- colhida pelo Presidente da República para aprovar
festando o nosso voto contrário à proposta. nesta Casa o fim da estabilidade no serviço público

Quero, Sr. Presidente, destacar outro fato que para os trabalhadores e, em especial, a possibilida-
também considero da maior importância. Refiro-me de da contratação de trabalhadores sem o devido
à realização, na próxima quarta-feira, dia 15, no Au- concurso público.
ditório Nereu Ramos, do seminário internacional: As Há aqueles que defendem a reforma confun-
Mulheres no Mundo do Trabalho - As Experiências dindo a opinião público deste País, dizendo que dis-
Internacionais de Ações Afirmativas. so está acontecendo na vérdade, que não há a pos-

Esse seminário será realizado com o patrocínio sibilidade da contratação de trabalhadores por meio
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi- de contratos temporários para o serviço público. Evi-
ço Público, que deferiu requerimento apresentado dentemente, o concurso público será esquecido
por esta Deputada àquela Comissão e, de pronto, como forma de contratação. A estabilidade termina
aprovado por todos os Srs. Deputados. quando se estipula a possibilidade de demitir servi-

Na verdade, o meu requerimento baseia-se na dores estáveis por insuficiência de desempenho, ter-
argumentação de diversas entidades de mulheres, mo extremamente subjetivo, que será usado por
particularmente do Centro Feminista de Estudo e As- Prefeitos, Governadores e aqueles que comandam o
sessoria, sobre a necessidade de discussão das Brasil.
questões referentes à mulher no mundo do trabalho. Não tenho dúvidas·de que a reforma adminis-

Portanto, esse seminário pretende dar prosse- trativa, casada com a possibilidade da reeleição do
guimento ao trabalho de sensibilização dos Parla- Presidente, dos Governadores e dos Prefeitos, servi-
mentares, das instituições públicas, dos empresários rá de instrumento de politicagem nas eleições futu~

e das entidades sindicais a respeito das ações afir- ras de nosso País, tanto municípios e estaduais
mativas entendidas como possibilidade de intervir no como em eleições para Presidente da República.
sentido da correção das desigualdades de gênero no Imaginem aqueles que detém o poder com a possibi-
mercado de trabalho. Iidade da sua reeleição, de uso da máquina e de ins-

Penso que o debate trará à tona uma realidade trumentalizar os servidores, obrigando-os a partici-
que muitos não gostariam de ver desnudada - exa- par da campanha sob pena de demissão e até mes-
tamente a discriminação do tratamento dispensado à mo com promessas de contratação de cabos eleito-
mulher quando esta assume o mercado de trabalho, rais e de aliados políticos para o serviço público.
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Sr. Presidente, infelizmente, haverá grande ba
derna no serviço público de nosso País se aprovada
essa proposta da reforma administrativa.

Era esse o registro que tinha a fazer, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Conc~do

a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota, para
uma Comunicação de Liderança pelo PSB.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, logo mais, no Grande expediente,
falaremos sobre a reforma agrária, o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e o movimento dos
que têm terra e dos assentados pelo Incra e pela
Codevasf que não têm condições de trabalhar por
falta do cumprimento dos compromissos assumidos
pelo Governo para com esse povo.

Agora, no horário destinado à Liderança do
meu partido, Sr. Presidente, quero fazer uma home
nagem ao aniversário de emancipação política e ad
ministrativa do Município de Tacaratu, que no dia 13
de maio completará 44 anos O mesmo fracasso que
tiveram os negros, emancipados num 13 de maio há
mais de cem anos, tem vivido o povo de Tacaratu
durante esses 44 anos de más administrações.

Mas agora o povo se apercebeu de que não
poderia mais continuar sofrendo por causa dos pés
simos Prefeitos que por lá passaram. E elegeu um
jovem, Cléber Carlos, que, em apenas três meses,
formou uma equipe que trabalha em consonância
com os Srs. vereadores.

Anunciamos aqui, felizes, as obras já construí
das em sua administração. Já foram inauguradas
dezenas de eletrificações na zona rural. Ainda este
mês serão inauguradas todas as estradas vicínais do
Município, completamente recuperadas; postos tele
fônicos em quase todos os distritos do Município. E,
no próximo mês, um anseio da população de Taca
ratu e de Caraibeiras, que é o seu maior distrito: a
água de boa qualidade, um trabalho de parceria dos
Governos Municipal e Estadual, na pessoa do Sr.
Governador Miguel Arraes de Alencar.

Gostaríamos, portanto, que, no aniversário de
Tacaratu, o seu povo, que confiou no Prefeito Cléber
Carlos, no seu Vice José Antônio, e elegeu uma Câ
mara de Vereadores madura, tivesse a certeza de
que este Parlamentar, juntamente com outros políti
cos compromissados com o Vale do Moxotó, traba
lharemos diuturnamente para, em quatro ou oito
anos, resgatar tudo o que Tacaratu perdeu nesses
quarenta e quatro anos.

Nossas saudações às mulheres rendeiras e
aos homens que trabalham nos teares, tecendo re
des e tapetes, em Tacaratu, em Caraibeiras e em
todo o seu território, pelos quarenta e quatro anos de
emancipação política daquele Município.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Convido o

Deputado Gonzaga Patriota para presidir os traba
lhos da Câmara dos Deputados neste momento. Ao
mesmo tempo, convoco o Deputado Paulo Delgado
para ocupar a tribuna, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT-MG Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, são vários os nomes com os quais é possí
vel hoje identificar superficialmente a forma como o
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
pode estar querendo impor ao País o seu processo
de modernização: fisiologismo, egolatria, oportunis
mo, neoliberalismo e narcisismo.

No entanto, gostaria de chamar atenção para a
semelhança desse processo com o de outros países
do mundo: na França, com De Gaulle, convocado
para um processo semelhante; Roosevelt, nos Esta
dos Unidos, antes da 2ª Guerra Mundial, e, no final
do Século passado, Otto von Bismark, depois da uni
ficação da Alemanha, que também teve a tarefa de
fazer reformas para que aquele país pudesse en
frentar a industrialização européia. Isso para não
chegar a um nível mais baixo do que o do atual Pre
sidente da República e compará-lo a Menem, na Ar
gentina, que também tem essa função, ou a Fujimo
ri, no Peru, figura de mau destaque neste memento
da nossa História para fazer reformas desse tipo.

Gostaria de lembrar que esse reformismo, que
pode ser comparado a Roosevelt, a Bismarck, a De
Gaulle, e, na linguagem da sociologia política, com
parado também ao cesarismo ou ao bonapartismo
prescinde, como regra, das forças sociais interme
diárias da sociedade. Dispensa partidos políticos,
sindicatos e organizações civis; dispensa a massa
do povo como interlocutor. Essa inclusive, é uma
das razões, abrindo um parêntese, da dificuldade
que o Governo tem de dialogar com o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um movimen
to social que está diante de uma realidade grave
como é a questão agrária no Brasil, que não é radi
cai nem revolucionária.

A reforma agrária é uma questão moderada
para o desenvolvimento de qualquer sociedade den
tro do sistema capitalista. Por isso é uma barbarida
de que o PFL, o PSDB, o PMDB, o PL, enfim, parti
dos que dão sustentação ao Governo, não tenham
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ainda percebido que sem reforma agrária não será
possível produzir qualquer tipo de modernização no
Brasil. O Brasil é hoje o único País do mundo entre
os países competitivos que ainda tem terra como fa
tor de produção. Nem na Europa, nem nos Estados
Unidos, nem na Austrália e no Japão muito menos,
em nenhum país competitivo, hoje, há terra como fa
tor de produção. Só aqui no Brasil.

A Bélgica percebeu isso, razão pela qual pre
mia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra. Mas o Governo brasileiro não percebe isso,
porque, misturado e imbuído dessa concepção cesa
rista, dessa concepção bonapartista, quer dispensar
os movimento sociais como interlocutores do diálogo
democrático. Só que isso terminou os Estados Uni
dos, após quatro Governos Roosevelt, com o ma
carthismo, em que a sociedade americana começou
a perseguir a sombra, porque não tinha cultura do
sistema democrático. Com De Gaulle, terminou em
maio de 1968, quando a sociedade francesa irrom
peu em revolução contra o sistema fechado do país,
abrindo, nas ruas, o sistema político. E com Bis
marck, terminou no processo de desagregação da
sociedade alemã, que, no século XX produziu uma
das maiores catástrofes da História do mundo.

Não digo que o Brasil esteja caminhando para
esses três modelos: o germânico, do final do século,
o americano, do entreguerras, e o francês dos anos
60. Mas o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que é uma pessoa informada, sabe muito bem que,
se está produzindo um sistema de governo demo
crático em que as liberdades civis estão permitidas,
está também forçando uma reforma conservadora e
totalitária, sem interlocução civil e política. Nem na
base do Governo é chamada para o diálogo, porque
ele não precisa dos partidos políticos no Congresso
Nacional, já que legisla com medidas provisórias, fa
zendo com que as leis, os decretos e as iniciativas
que o interessam entre imediatamente em vigor.

Se a base do Governo observar modelos se
melhantes ao que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso está implantando no Brasil - tentado pelo
ex-Presidente Fernando Collor, que não tinha a sa
bedoria política que parece ter o atual Presidente da
República, pois se meteu no pugilato e na delinqüên
cia política -, verá que poderemos estar caminhando
para um processo de divórcio de ruptura crescente
entre a sociedade e o Estado. Essa ruptura apresen
ta, na reforma administrativa, dois sinais de um es
cândalo político que não pode prosperar.

Primeiro, não se faz reforma administrativa - e
o Governo sabe disso - se a impessoalidade e a

moralidade no serviço público não estão claras. E
quando não se tem visível a relaçã> entre a remune
ração mais baixa e a mais alta do servidor, não é
possível chamar o servidor mais modesto, que é
muito importante para o Estado brasileiro, a cumprir
com suas determinações constitucionais, porque ele
não tem referência nos servidores que ocupam car
gos mais altos.

Se houver qualquer possibilidade de se criar
essa clarabóia, esse extrateto, esse absurdo ql'e é
impedir limites para a relação entre o servidor dos
escalões mais baixos e o d9S mais altos, não haverá
possibilidade de a impessoalidade e a moralidade
estarem nessa reforma administrativa, ou seja, sua
simples publicidade é um escândalo.

E, segundo, acabar com a paridade - o que é
igualmente um escândalo - entre os servidores inati
vos e os da ativa é imaginar que a aposentadoria é
uma punição. Ela é, isto sim, um prêmio que nós,
trabalhadores da ativa, damos àqueles que, antes de
nós, mantiveram o Estado funcionando.

É preciso que o Governo saiba que a concep
ção empresarial e gerencial do Ministro Bresser Pe
reira não pode fundamentlir uma reforma administra
tiva em ..Jm Estado de gerenciamento público, em
que a forma e a maneira de administrar são comple
tamente diferentes, do ponto de vista filosófico, da
administração privada.

Era isso que gostaria de registrar nesta manhã.
Agradeço a paciência e a atenção de V. Exi!, Sr. Pre
sidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Delga
do, o Sr. Paulo Paim, 3Q Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gonzaga Patriota, § 2Q do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eurípedes
Miranda.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de registrar a visita ilustre
do Prefeito de Cacoal, um Município que é tido como
a Capital do Café no meu Estado, um Município pro
gressista que foi criado há aproximadamente dez
anos e que hoje já chega à casa dos cem mil habi
tantes.

Queremos registrar também a visita de outra li
derança, não menos importante, o Deputado Esta
dual Donizete José, do Município de Ariquemes, que
tem a maior mina de cassiterita do mundo. Para nós
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é um orgulho falar de Cacoal, tida como a Capital do
Café no Estado de Rondônia, e também de Arique
mes, onde temos a maior mina de cassiterita do
Ílluj.jo.

Estou fazendo questão de citar esses dois Muni
cípios para demonstrar que o Estado de Rondônia é
viável, rico e produtivo. O que pretendemos é que o
Govemo Federal nos apóie e nos dê o suporte neces
sário para crescermos e alcançarmos a inde
pendência. Por isso mesmo faço questão de dizer que
amanhã estaremos recebendo a visita do Exmo Sr.
Presidente da República no meu Estado. Esperamos
que lá perceba que Rondônia é um Estado viável. Bas
ta S. EXª dar o apoio mínimo que há tempo estamos
solicitando e do qual precisamos para crescer.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com um misto de satisfação e re
volta que venho fazer este pronunciamento. Satisfa
ção pelo crescente repúdio que vem obtendo, por
parte do Judiciário e pela unanimidade dos pronun
ciamentos dos Srs. e Sras. Deputados, a avalanche
de medidas provisórias que o Executivo vem editan
do e reeditando.

No entanto, isto não tem sido suficiente para
impedir o monopólio de poder do Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso. A esta sanha de po
der, de características imperiais e ditatoriais, mani
festamos nossa justa revolta.

Como todos tomamos conhecimento, no dia 26
de março de 1997, o Govemo editou mais uma Medida
Provisória, a de nº 1.570. Esta medida, aparentemente
inócua em sua redação, suficientemente complexa
para confundir os não- especializados, vem jogar uma
pá de cal no Judiciário e no Legislativo.

Usando uma vez mais as atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 62 da Constituição, se
gundo o qual "em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas pro
visórias, com força de leL.", usando este dispositivo
de exceção, similar aos atos institucionais da ditadu
ra militar, o Governo do Sr. Fernando Henrique con
sidera de relevância e urgência nacional tirar os
28,8% conseguidos na Justiça por alguns servidores
e vem suprimi-los com essa medida arbitrária. Pro
cedendo assim, ele fere frontalmente a Constituição
Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, que estipula: "A
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário le
sões ou ameaça a direito" e o inciso XXXIV: "São a
todos assegurados, independentemente do paga
mento de taxas: a) o direito de petição aos poderes

públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder".

A Medida Provisória nº 1.570 dispõe o seguinte:
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada

prevista nos artigos 273 e 461 do Código
deProcesso Civil o disposto no art. 5º, seu
parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26
de junho de 1964, e nos artigos 1º, 3º e 4º
da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Vejamos:
O art. 273 determina que o juiz poderá, a re

querimento da parte, antecipar, total ou parcialmen
te, os efeitos da tutela pretendida... Isto significa
que, por determinação do juiz, no caso específico, a
reposição pretendida teria que ser cumprida.

Regulamentando a decisão da Justiça, o art.
461 determina: "Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou,
se procedente o pedido, determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento". Ou seja, o juiz determinará as provi
dências necessárias para fazer cumprir suas decisõ
es.

É revoltante, Sras. e Srs. Parlamentares, que o
Sr. Fernando Henrique, perseguido pela ditadura mi
litar, como é do conhecimento de todos, venha res
suscitar a Lei nº 4.348, de 1964, da mesma ditadura,
que nos seus artigos 5º e 7º impede a concessão de
medidas liminares a servidores públicos, visando re
classificação, equiparação, a concessão ou exten
são de vantagens e determinando que decisões, so
bre aumento de vencimentos ou reclassificação fun
cionaI, sejam suspensas.

Essa lei, Sras. e Srs. Deputados, foi publicada
em 26 de junho de 1964 pelo ditador Humberto Cas
tello Branco, três meses após. o golpe. É reativada
agora, no dia 26 de março de 1997 talvez por ironia
do destino, em comemoração aos 33 anos do surgi
mento da ditadura militar por alguém que um dia, no
passado, sofreu com a repressão imposta por essa
ditadura.

A ironia não se esgota aqui. A medida provisó
ria também revigora a Lei nº 5.021, de 1966, assina~
da pelo mesmo Castello Branco, que diz, em seu art.
1º, § 4º: "Não se concederá medida liminar para efeí
to de pagamento de vencimentos e vantagens pecu
niárias".

Completando o quadro de ilegitimidade e falta
de sentido crítico, o atual Governo recupera a Lei nQ

8.437, de 30 de junho de 1992, assinada pelo nada
saudoso Presidente Fernando Collor, onde se deter~
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mina o não-cabimento de medidas liminares contra
atos do Poder Público.

Sintetizando o conteúdo da medida provisória,
ela simplesmente nega o cumprimento da decisão
judicial na primeira instância, adiando o seu cumpri
mento para depois de esgotados todos os recursos
do Executivo.

Isto significa que não haverá decisões favorá
veis aos servidores cumpridas pelo Governo. Ele
sempre encontrará artifícios para protelar decisões
que não lhe interessem.

Por todo o exposto e pelos acontecimentos das
últimas semanas, que estão. desmascarando a hipo
crisia do Governo do Sr. Fernando Henrique, convi
damos as Sras. e Srs. Deputados a reagir e, junto
com o Judiciário, apoiados na indiganção popular
que começa a semanifestqr, ,dar um basta à farra
das medidas provisórias.

Somente assim sepultaremos os restos da dita
dura militar e avançaremos no rumo a uma verdadei
ra democracia.

O.SR. MARCONI PEIRILLO (PSDS - GO. Pro,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Governo de Goiás, meu pro
gressista Estado, está, mais uma vez, montando
uma falácia para tentar. acabar com a aposentadoria
de servidores que trabalharam 35 anos para0 Esta~

do, contribuindo paraolPASGO - Institutode.Apo~

sentadoria·do Estado de Goiás.
Este numeroso grupo de inativos, a grande

maioria bastante idosa, depende desses proventos
para a própria sobrevivência e a de seus depend
entes. ,São, centenas de homens e mulheres, Sr.
Presidente, que ofereceram sua -vida útil á uma re
partição do- Estado, recebendo, durante,'anos, seus
salários com o desconto obrigatório para· o Instituto
de Aposentadoria do Estado.,

E digo mais, Srs. Deputados,'que se esta injusti
ça estivesse sendo feita a apenas um servidor aposen
tado já mereceria o nosso mais veemente repúdio.
, -' Na obsessão de anular as aposentadorias ho
nestamente conquistadas pelos servidores dasem
presas estatais, entregando~os ao INSS,' para o qual
nunca contribuíram, a Procuradoria-Geral do Estado
vem batendo de frente com o Supremo Tribunal Fe
deral. A mais alta Corte de Justiça do País já deci
diu, em duas oportunidades, em favor dos servidores
inativos.
., Na primeira oportunidade, transitou em julgado,
'em 2 de maio de 1996, ação determinando que fos
sem mantidos como aposentados do Ipasgo. Poste
riormente, em decisão un&.nime na sessão plenária

I

de 30 de maio de 1996, o Supremo não conheceu,
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1001-3,
medida liminar, proposta pelo Governador do Estado
de Goiás, do inciso I, artigo 20, do Ato das Disposi
ções Transitórias da Constituição do Estado de
Goiás.

Com tais decisões do Supremo, era de se es
perar que o Governo de Goiás deixasse os servido
res inativos em paz. Mas não é isso o que está
acontecendo.

O Diário Oficial do Estado de Goiás, de 11 de
março de 1997, publicou Parecer Normativo da Pro
curadoria-Gerai do Estado que conclui "pela revisão
de todas as aposentadorias ocorridas com base nes
sa legislação e sob tais circunstâncias, após 5-10
88, para que tais servidores sejam aposentados por
quem de direito, ou seja, o INSS". Isso é o que diz o
ParElcer Normativo da Procuradoria-GeraLdo Estado,
contrariando as determinações do Supremo.

O direito destes servidores, na verdade ex-au
tárquicos das empresas controladas pelo Estado
(como a extinta Caixego, o Cerne, -a EMOP e, ou,
tras), já. foi também ~econhecido pelo Mjnistério, PÚ
blico, através da Procuradoria-Geral da República,
quando a questão ainda se arrastava na esferaad
ministrativa.

Não dá para entender a insistência do Governo
de Gpiás em cometer e.ssa injustiça ~om esses ariti~
gos,servidores. O Estado não podetratqr aS,sim. pes
soas que durante a maior parte de suasvidas se de-
dicaram ao serviço público. ...'

O Governo Estadual tem a'obrigação de. reco
nhecer o.direito desses servidores inativos qúe rece-
Qem suas aposentad,arias do Jpasgo. , : ., ..

" '.~ra o que tinha,a,dizer.,
O SR. NICIAS RIBEIRO (PS,DB- PA. PrQnUll

cia o .seguinte discurso.) -.Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, todas as Constituições: brasileiras
do·período republi~a!10' com, .exceção da Constitui
ção de 1988, ao estabelecerem que o Brasil era uma
RE?Públic,a Federativa Gonstituíd?l pela união indisso
lúvel dos Estados, ,do Distrito Federal e do~.T~rrit97

rios, indicavam, de forma clara, .que.os Municípios
estavam situados flum plano secundário e por isso
tinham um tratamento cqmo se fosseml f!P!3f1P~, par
te territorial dos Estados e dos Territórios Federais
que existiam à época,

Os Constituintes 1e 1988, ao elaborarem a
nova Carta Magna, decidiram que os Municípios bra
sileiros, mesmo sendo parte territorial dos Estados
Federados, deveriam também integrar a União Fe
deral. E assim,.ao estabelecerem no art. 1º da Cons-
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tituição que o Brasil é uma República Federativa,
"formada pela união indissolúvel dos Estados e Mu
nicípios e do Distrito Federal" (o grifo é nosso), os
doutos Constituintes de 1988 elevaram os Municí
pios brasileiros à condição de ente federado, parte
integrante da União Federal, situando-os no mesmo
patamar dos Estados e do Distrito Federal.

Se assim é, nos parece evidente que deveria
caber à União, e somente a ela, a competência de
estabelecer critérios e procedimentos para a criação
de novos Municípios do País. Afinal, a partir da pro
mulgação da atual Constituição, os Municípios brasi
leiros são parte integrante da União Federal e não
apenas parte territorial dos Estados.

Todavia, surpreendentemente, o art. 18, § 4º,
da nossa Lei Maior, transferiu aos Estados a compe
tência da editarem leis complementares às suas res
pectivas Constituições estabelecendo os critérios e
as normas para a criação de novos Municípios,
como se estes ainda fossem somente parte dos terri
tórios estaduais. Não há como negar que o disposto
no referido artigo 18, § 4º, da nossa atual Constitui
ção, foi um equivoco dos Constituintes de 1988, que
permitiu o estabelecimento de critérios para a cria
ção de novos Municípios tão díspares, de Estado
para Estado, que obrigou o Congresso Nacional a
promulgar a Emenda Constitucional nº 15, devolven
do à União a competência de estabelecer os crité
rios, normas e procedimentos para a criação e insta
lação de novos Municípios no Brasil.

Sobre o assunto, e também para ilustrar, é
bom que seja lembrado que a Constituição de 1967,
que, aliás, tratava os Municípios apenas como parte
territorial dos Estados, estabelecia, em seus arts. 14
e 15, que os Municípios seriam criados por lei esta
dual, que obedeceriam a critérios dispostos em lei
complementar federal. Daí a edição da Lei Comple
mentar Federal nº 1, de 9 de novembro de 1967, que
estabelecia "os requisitos mínimos de população e
renda pública e a forma de consulta previa às popu
lações locais para a criação de novos municípios".

É importante ressaltar que a referida Lei Com
plementar Federal nº 1, de 9 de novembro de 1967,
em seu art. 2º, ao estabelecer os requisitos mínimos
para a criação de novos Municípios, o fazia de ma
neira uniforme para todo o País, o que, seguramen
te, mantinha o controle sobre o processo de criação
de novos Municípios no Brasil, evitando-se, destarte,
o cometimento de excessos que acabaram ocorren
do a partir da promulgação da Constituição de 1988.

Por isso festejamos a promulgação da Emenda
Constituição nº 15, que retirou dos Estados a com-

petência de estabelecer cada qual o seu próprio cri
tério para a criação de novos Municipios, dentro dos
seus limites territoriais.

Agora, cabe ao Congresso Nacional dar novo
ordenamento para a criação de novas unidades mu
nicipais, de maneira que os critérios e procedimen
tos sejam iguais para todo o País (como o era até
1988) ou diferenciado por regiões geográficas, o que
é, a nosso ver, mais justos.

Assim sendo, encaminhamos à Mesa projeto
de lei complementar que, além de regulamentar a
Emenda Constitucional nº 15, estabelece os requisi
tos mínimos para a criação de novos Municípios no
Brasil; trata da sua instalação e de suas alterações
territoriais, bem como da mudança de toponímia e
outros procedimentos.

Diferentemente da Lei Complementar nº 1, de
9 de novembro de 1967, que estabelecia requisitos
uniformes para todo o País, o projeto de lei que
apresentamos propõe um tratamento diferenciado de
região para região, respeitando-se, todavia, a densi
dade demográfica de cada uma delas.

Se a distribuição espacial da população brasi
leira fosse uniforme, por todo o País, indiscutivel
mente seria acertada a aplicação de critérios unifor
mes para todo o seu território. Entretanto, a popula
ção brasileira se distribui de maneira desordenada,
de maneira que temos a Região Sudeste superpo
voada, enquanto que a Região Norte é praticamente
despovoada. O mesmo acontecendo em relação às
demais regiões do País.

Por isso, no que se refere ao requisito popula
ção e número de casas do centro urbano da sede do
pretenso Município, entendemos que deve ser dado
um tratamento diferenciado, de região para região,
observando-se, como já dito, a densidade demográ
fica de cada uma delas.

A Lei Complementar nº 1, de 9 de novembro de
1967, hoje revogada, estabelecia, em seu art. 2º,
que uma área territorial só seria transformada em
Município autônomo se nela residissem mais de
10.000 pessoas e o centro urbano da sede do pre
tenso Município tivesse mais de 200 casas.

Como se percebe, o número de habitantes e o
de casas no centro urbano da pretensa sede munici
pal era igual para todo o território nacional. Todavia,
muito embora entendamos que esses números se
jam razoáveis, imaginamos que eles poderiam ser
variáveis, não de Estado para Estado, como o eram
até bem pouco tempo, mas, sim, de região para re
gião, de forma que seja levada em consideração a
densidade demográfica de cada uma delas.
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Por isso, para o Norte, região praticamente
despovoada, imaginamos ser razoável a exigência
de uma população superior a 5.000 habitantes e um
número de casas superior a 200 na sede do preten
so Município, para que uma determinada área terri
torial possa ser transformada em Município autôno
mo. E, a partir daí, tomando-se por base esses nú
meros e aplicando-se uma progressão aritmética de
razão igual a 2.500 para o quesito população e de
100 para o número de casas dos centros urbanos,
chegaríamos aos números que imaginamos serem
razoáveis para as demais regiões do País, como a
seguir veremos:

Percebam que, considerando a média de 5
pessoas por residência (média usada pela Fundação
IBGE), teremos uma constante de 20% da popula
ção estabelecida nos centros urbanos das sedes
dos pretensos Municípios.

Afora essa avaliação matemática, entendemos
também que os números constantes· da tabela aci
ma, além de não tornarem proibitivas as iniciativas
para a criação de novos Municípios, nas várias re
giões geográficas do País, impedem que esses pro
cedimentos sejam vistos como uma indústria de
transformação de simples aglomerados humanos em
Municípios, cuja autonomia, em muitos casos, não
poderá ser olhada como a solução para o desenvol
vimento dessas comunidades.

Mas, ao lado da proposta para que os requisi
tos mínimos para a criação de novos Municípios se
jam variáveis de região para região, propomos, no
referido projeto de lei complementar, uma soluçã0
para a correção dos possíveis exageros verificados
em alguns dos processos de criação de novos Muni
cípios, a partir da promulgação da Constituição de
1988.

Como veremos, sugerimos no art. 22 do referi
do projeto a reincorporação aos Municípios de ori
gem ou, se for conveniente aos Municípios limítro
fes, o território dos Municípios que, criados sob a
égide da Constituição de 1988, no dia 31 de dezem
bro de 1999, não preencherem os requisitos estabe-

REGIÃO

1 - Norte

2 - Centro-Oeste

3 - Nordeste

4-Sul

5 - Sudeste

HABITANTES

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

Nº DE CASAS

200

300

400

500

600

lecidos para a criação de novos Municípios, especifi
camente aqueles referentes à população e ao núme
ro de casas dos centros urbanos das sedes dos pre
tensos Municípios.

Muito embora saibamos que a lei não deve re
troagir para prejudicar, essa foi a fórmula que encon
tramos para se corrigir os excessos cometidos nos
processos de criação de Municípios, a partir da pro
mulgação Constituição de 1988.

Mas o referido projeto de lei compl~mentar não
trata apenas da criação de novos Municípios no Bra
sil. Trata também, e com especial atenção, do pro
cessode sua instalação. Como, da mesma forma,
cuida da incorporação de áreas territoriais, fusão,
correção de limites e finalmente da mudança de to
ponímia dos municípios.

Afora isso, trata ainda dos bens patrimoniais
dos servidores públicos municipais que passarão a
trabalhar nos novos Municípios e de eleições ex
traordinárias para escolha do Prefeito, do Vice-Pre
feito e Vereadores dos Municípios que sejam criados
até ~ anos _antes das eleições municipais gerais,
uma vez que os Prefeitos dos chamados municípios
mãe, costumeiramente, deixam de dar atenção às
comunidades dos Municípios novos, principalmente
após a publicação das leis de sua criação. Daí de
fendermos a necessidade imediata da eleição do
~refeito, Vice-Prefeito e Vereadores dos Municípios
recém-criados para cumprirem um mandato tampão.

Finalizando, desejamos externar a convicção
de que, com esse projeto de lei complementar, pro
curamos esgotar toda a matéria que se buscou regu
lamentar e que é de vital importância para o nosso
Pàís.

Assim sendo, esperamos contar com a acurada
análise dos Srs. Congressistas para a sua aprovação
ou, se necessário, para o seu aperfeiçoamento.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante
O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero, na manhã de hoje, mais uma
vez, falar a respeito dessa proposta esdrúxula, ab
surda, imoral e indecente de reforma administrativa.

Por que essa proposta é imoral? Porque tem
como único e claro objetivo possibilitar a demissão
do servidor público estável no Brasil e perpetuar
essa possibilidade. Basta ver que a referida proposta
estabelece que o servidor público só poderá adquirir
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a estabilidade no cargo após cinco anos de efeito
exercício.

Ora, o mandato dos governantes no Brasil 
prefeitos, governadores e Presidente da República 
é de apenas quatro anos e o servidor só adquirirá a
estabilidade após cinco anos de ingresso no serviço
público. Ou seja, o prefeito assume o cargo para um
mandato de quatro anos, faz um concurso para con
tratação de servidores. No caso de não conseguir se
reeleger, o próximo prefeito, naturalmente, demitirá
aqueles servidores contratados pelo prefeito anterior
e fará um novo concurso. Este jogo pernicioso não
terminará nunca. E ainda introduz na tal reforma o
ingresso de servidores sem concurso, ampliando as
contratações políticas. Considero isto muito grave.

Mas o que existe de pior nesta pseudo-reforma
administrativa é a falta de seriedade. Se existisse o
mínimo de seriedade, o Governo, primeiramente, te
ria orientado a sua base de sustentação política no
Congresso Nacional para fazer a reforma tributária,
que nós, da oposição, entendemos necessária, por
que para se delimitar o tamanho do Estado, quanto
terá de ser gasto com o servidor, é preciso primeiro
saber qual a capacidade arrecadadora do Estado.
Como é que se vai fazer reforma administrativa se
não se sabe a capacidade de arrecadação do Esta
do? Logo, é falaciosa e mentirosa essa proposta de
reforma administrativa. Não tem o objetivo de refor
mar o Estado brasileiro e acaba também com qual
quer possibilidade de isonomia salarial, porque cada
órgão fixará os seus salários de acordo com o que
está na proposta de reforma constitucional.

Tenho ouvido muito aqui os Deputados da
base de sustentação do Governo dizerem que a
Constituição Federal é detalhista.

Pois bem, o substitutivo do Deputado Moreira
Franco à PEC nº 73, denominada proposta de refor
ma administrativa, detalha, inclusive, o valor da inde
nização a ser paga por servidor demitido. Isso é um
absurdo. É a primeira vez que vejo expresso na
Constituição quanto cada órgão vai ter de pagar
para cada servidor que for demitido. Não existirá
nem a possibilidade de alteração em lei complemen
tar. E o que diz? Diz que os Estados, os Municípios,
o Distrito Federal e a União terão de se adequar à
Lei Complementar nº 82, Lei Rita Camata, que diz
que os Estados,' os Municípios, o Distrito Federal e a
União só poderão gastar 60% do total arrecadado
com pessoal - isto tem de estar implantado definiti
vamente até 31 de dezembro de 1988 - que, uma
vez não alcançado esse nível, passarão a demitir.

meiro, 20% dos cargos comissionados. Depois, os
servidores admitidos a partir de 1983 - todos, auto
maticamente. Uma vez demitidos todos esses, se
não alcançado o limite de 60% da receita, aí passa
rão a ser demitidos os servidores concursados está
veis. E cada servidor receberá uma remuneração
por ano de trabalho. Isso quer dizer que se o traba
lhador recebe o equivalente a um salário mínimo e
conta três anos de serviço público, vai ser demitido e
receberá o equivalente a três salários mínimos.

Estados, Municípios e Distrito Federa', se não
se adequarem à nova imposição constitucional, au
tomática e imediatamente terão todos os repasses
suspensos no dia 31 de dezembro de 1998. Portan
to, no dia 31 de dezembro de 1998, os Estados não
receberiam mais nenhum recurso, nem mesmo os
do SUS, destinados à compra de medicamentos,
muito menos os da merenda escolar e outros repas
ses fundamentais, e os Municípios perderiam auto
maticamente o repasse do FPM - Fundo de Partici
pação dos Municípios.

Vejam V. EXªs a gravidade dessa imposição e
o dia que ela tem que f'lntrar em vigor: 31 de dezem
bro de 1998. Os atuais governantes terminam o
mandato no dià'-:31 de dezembro de 1998. No dia 12

de janeiro de 1999 assumem o novo Presidente da
República e novos Governadores e Prefeitos. Isso
quer dizer que, no dia 2 de janeiro de 1999, eles te
rão que fazer um festival de demissões, para se ade
quar a essa realidade, porque há Municípios e até
Estados, como é o caso do Espírito Santo, que hoje
gastam com pessoal o equivalente a 92% do total ar
recadado. Portanto, haverá demissões em massa.

E o mais grave é que se o Distrito Federal, por
exemplo, demitir um professor, só poderá contratar
outro dali a quatro anos. Isso está estabelecido no
substitutivo do Deputado Moreira Franco, Presidente
do PMDB do Rio de Janeiro. Portanto, somente qua
tro anos após essas demissões é que Estado, Muni
cípio, Distrito Federal ou União poderão contratar
outros servidores - ficam engessados - e todos nós
sabemos da falta de pessoal existente hoje, espe
cialmente nas áreas de educação, saúde e seguran
ça pública.

No caso do Distrito Federal, a proposta de
emenda constitucional é mais nociva ainda, porque
todos nós sabemos que desde que o Distrito Federal
existe, enquanto Distrito Federal, e isso já faz mais
de um século, desde que foi constituído lá no Rio de
Janeiro, sempre foi mantido pela União. Depois,
houve a transferência do Distrito Federal para o Pla
nl'ilto Central do Brasil, com a construção de Brasília,
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e a União sempre manteve todos os serviços aqui estar determinando que continue sendo repassado o
prestados, inclusive com recursos abundantes. Mas mesmo valor.
o substituto do Deputado Moreira Franco acaba com Hoje, existe necessidade da contratação de
o repasse obrigatório ao Distrito Federal, para área mais profissionais para as áreas de saúde, educa-
de segurança pública, que era uma obrigação consti- ção e, principalmente, segurança pública. Precisaría-
tucional a partir da Constituição de 1891. mos, hoje, contratar cerca de 2 mil e 400 médicos,

O art. 21, inciso 14, da Constituição Federal diz para dar à população do Distrito Federal tratamento
que compete à União organizar e manter a Polícia médico adequado. Temos de contratar mais poiiciais
Federal, a Polícia Rodoviária Federal, bem como a por causa do inchaço que houve no Distrito Federal
Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombei- em função dos loteamentos irregulares e da política
ros Militar do Distrito Federal. O Deputado Moreira eleitoreira, de terra como moeda, desenvolvida pelo
Franco troca - por decisão da cabeça dele, porque Governo anterior. A terra foi usada como moeJa
nem o Governo Federal pediu que ele fizesse, nem a eleitoral, o que levou esta cidade ao inchaço. Brasí-
população do Distrito Federal foi ouvida - a expres- lia está se tornando uma cidade violenta. Existem
são "organizar e manter" por "prestar assistência fi- estudos apontando que, se nada for feito, em dez
nanceira ao Distrito Federal". Prestar assistência fi- anos Brasília será uma das capitais mais violentas
nanceira não é o mesmo que garantir. Presta-se as- do mundo em função do descalabro que houve na
sistência financeira nos níveis em que se quer. Aí, política de adensamento populacional irresponsável
ele fala de um suposto fundo constitucional que se- feita pelo Governo anterior.
ria criado para manutenção do Distrito Federal. Tudo isso é preocupante para o Distrito Fede-

Isso é falácia! Hoje na Constituição brasileira ral, para os interesses e o futuro da nossa cidade,
existem cerca de noventa artigos que não foram re- pois estamos perdendo qualidade de vida. A Propos-
gulamentados, que precisariam de duzentas leis ta do Deputado Moreira Franco é nociva, é destrui-
complementares, para que a Constituição pudesse dora e poderá estabelecer o caos na Capital da Re-
vigorar plenamente. Portanto, sabendo-se da má pública. Portanto é preciso..que a sociedade brasi-
vontade que existe por parte de outras bancadas Iiense se levante em defes'a da cidade ameaçada e
para com a Capital da República, dificilmente esse contra essa emenda absurda.
fundo será constituído. E mais: se ele for constituído, O ponto mais grave, Sr. Presidente, entre os
sem estarem claros os valores, ele será nocivo à vários aqui citados, é a proposta de emenda agluti-
Capital da República, cuja situação poderá ficar pior nativa que, esta sim, pode ser classificada como
do que é hoje. Certa vez, conversando com o então uma proposta indecente. Estou falando da proposta
Ministro da Justiça, Nelson Jobim, S. EXª me dizia que está sendo chamada de extrateto, que classifi-
da preocupação que nós, brasilienses, tínhamos co como superteto. Não é·extrateto: isso é um su-
que ter com a instituição desse fundo no sentido de perteto, que estão querendo conceder aos marajás.
ele não vir prejudicar a população do Distrito Fede- Sr. Presidente, já houve um enganador neste País,
ral, que já é muito prejudicada devido ao atendimen- chamado Fernando Collor, que se elegeu caçando
to que temos de prestar às populaçoes de diversas marajás. Ele tinha criado uma casta de marajás nas
regiões do Brasil. Na área de saúde, por exemplo, Alagoas e se elegeu graças à Rede Globo, pela pro-
cerca de 60% do atendimento médico-hospitalar fei- paganda de que estava caçando os marajás. Pois
to em Brasília é prestado à população de fora, pois bem. Agora, querem oficia,Jizar os marajás, querem
vem gente até do Acre tratar-se aqui. Essas pessoas colocar o marajá na Constituição. Isso é uma safa-
agora estão sendo tratadas dessa maneira pelo Re- deza! Não existe outra palavra que expresse esse
lator Moreira Franco. acordo. E, mais, cria cidadãos de primeira, segunda

Também no que tange ao Distrito Federal, o e terceira classe. Vamos ter novamente os marajás,
substitutivo diz que até que seja constituído esse que serão tratados como os mais inteligentes, aque-
fundo será prestada assistência financeira nos mes- les que ocuparam cargo público - e sabe-se lá como
mos níveis existentes hoje. Isso quer dizer o seguin- adquiriram esse direito -, percebendo salários estra-
te: o Orçamento Geral da União, de 1997, garante tosféricos de 10 mil e 800 reais; conseguiram se
ao Distrito Federal o repasse de 1 bilhão e 800 mi- aposentar; e querem voltar dizendo que mesmo apo-
Ihões de reais para as áreas de educação, saúde e sentados estão dispostos a prestar serviço à Nação.
segurança pública. Portanto, daqui a vinte anos, se o Para tanto, porém, não querem ficar apenas com a
fundo não estiver regulamentado, a Constituição vai aposentadoria que já têm: querem embolsar mais 10
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e 800 reais. Se fossem realmente patriotas, se ti- aqui, com o maior prazer e com a maior satisfação,
vessem realmente preocupação com o social, por para derrubar essa emenda indecente.
que teriam de receber o dobro para exercer mandato Não faço parte desse time que fica defendendo
de Deputado, de Senador, de Presidente da Repúbli- privilégios próprios, Sr. Presidente. Tenho nojo de
ca, de Prefeito, de Vereador, de Ministro de Estado atitude como essa. Sou filho de família de trabalha-
ou, enfim, qualquer cargo eletivo? dores rurais que vivem com um salário mínimo de

E o mais vergonhoso é que esse acordo imo- 112 reais. Sei o que é passar dificuldades. Portanto,
ial, indecente, que achincalha a inteligência da po- não posso aceitar que venha a ser constitucionaliza-
pulação, humilha a inteligência dos brasileiros, foi do um privilégio indecente e imoral.
feito no Palácio do Planalto, numa reunião coordena- Espero que o Presidente da República não
da pelo Presidente da República, com todos os Lí- continue patrocinando esse tipo de acordo, sob pena
deres dos Partidos que nesta Casa dão sustentação de vir a ser chamado "Fernando Henrique, Pai dos
ao Governo: PFL, PPB, PTB, PSDB, PMDB. Criaram Marajás", já que foi S. Exª que inventou isso, porque
esse monstrengo que neste plenário os Deputados não teve capacidade de discutir com a Oposição
de esquerda já estão chamando de "Robocop", por uma verdadeira proposta de reforma administrativa.
ser um verdadeiro monstrengo. E nós temos uma proposta de reforma administrativa

capaz de reformar efetivamente o Estado brasileiro.
A propósito esse "bicho" não tem pai. A primei- O que eles querem é demitir o servidor médio _

ra assinatura é do Deputado Benito Gama, Líder do que já está aí apavorado, há mais de dois anos sem
Governo nesta Câmara; seguem-se as assinaturas reajuste de salário - e criar uma casta indecente de
de todos os Líderes dos partidos que dão sustenta- marajás. Precisamos acabar com essa indecência,
ção ao Governo na Casa, mas se apresenta como com essa imoralidade!
órfão - não tem pai nem mãe. Sabemos que é da la-
vra do Presidente da República, foi gestado por S. Por fim, Sr. Presidente, é importante também
EXª e parido pelas lideranças partidárias, mas apare- que a imprensa não classifique todo mundo da mes-

ma maneira, como tem feito; não coloque todos noce sem pai e sem mãe, sem dono.
mesmo saco. Não faço parte desse balaio! Estou

Sabem por que não aparece o pai desse mons- distante dessa imoralidade. O meu partido não con-
trengo, Sr. Presidente? Porque o "bicho" é muito corda com esse tipo de acordo. Também o PSB,
feio, e filho feio demais desastroso como esse, en- partido de V. Exª Sr. Presidente Gonzaga Patriota,
vergonha o pai. Na verdade, o pai é o Sr. Fernando está muito distante desse monstrengo, assim como
Henrique Cardoso, que não tem coragem suficiente os.outros partidos de oposição e homens e mulheres
para enfrentar sua base coorporativista aqui dentro, decentes, ainda que filiados a outros partidos. Nós
base que só pensa em altos salários e vem atacar o repudiamos essa imoralidade, essa indecência, esse
médio servidor - que já está passando fome - dizen- acordo espúrio assinado no Palácio do Planalto, que
do que está acabando com privilégios! Com que pri- o Presidente não teve a coragem de assumir como
vilégios estão acabando, se estão inserin-do na sendo da sua lavra. Como disse, S. EXª é o pai des-
Constituição a regulamentação e obrigatoriedade se monstrengo que foi fabricado com as lideranças
desses altos salários, desses privilégios? que dão sustentação ao Governo nesta Câmara Fe-

Foi muito bom que tudo isso tenha acontecido, dera!.
Sr. Presidente, para que a sociedade brasileira te- Espero, Sr. Presidente, que a imprensa tenha
nha a noção exata do que está ocorrendo. E, depois coragem de mo.strar isso à opinião pública brasileira
que a sociedade teceu fortes críticas a essa imorali- e apontar o verdadeiro responsável por essa ex-
dade, ainda aparece o porta-voz do Palácio do Pla- crescência, por esse "Robocop" que é essa propos-
nalto dizendo que o Presidente já declarou que vai ta de emenda aglutinativa do superteto.
abrir mão da sua aposentadoria e ficar apenas com Era o que tinha a dizer.
o salário de Presidente. Isso é muito imoral, muito in- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
decente, muito vergonhoso! Concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Car-

Espero que esta Casa, na terça-feira tenha o valho, para uma Comunicação de Liderança, pelo
mínimo de sensibilidade, um minuto de lucidez e PPS. S. EXª disporá de cinco minutos.
seja capaz de derrubar essa emenda aglutinativa. O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Eu, Deputado pelo Partido dos Trabalhadores, junta- Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mente com os Parlamentaras da Oposição, estarei te, srªs e Srs. Deputados, em nome do Partido Po-
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pular Socialista, quero protestar contra a decisão do deral, quEl." ao.. analisar solicitação de um dos citados
Governo, para aprovar a emenda constitucional da na CPI dos Precatórios, decidiu pela impugnação do
reforma administrativa, incluir no acordo o tal sobre- direito dessa CPI quebrar o sigilo bancário das pes-
teto que excepciona Parlamentares, Ministros de Es- soas envolvidas no caso dos precatórios.
tado e outros comissionados das regras gerais i~- Isso é um absurdo, é uma interferência do Ju-
postas a todo servidor público. diciário no Legislativo, é o cerceamento de uma fun-

É um equívoco a Câmara dos Deputados parti- ção constitucional atribuída a uma Comissão Parla-
cipar de tal acordo; é um equívoco Lideranças, como mentar de Inquérito, é uma decisão que coloca o Ju-
a do PSDB e de outros partidos, sustentarem esse diciário na contramão do anseio da sociedade.
tipo de exceção, um privilégio odioso que coloca a O que a sociedade, que está acompanhando
opinião pública absolutamente contrária ao que está de perto essa questão, quer é exatamente a posição
sendo discutido e decidido nesta Casa. corajosa que vem hoje do Senado, quando decide ir

A reforma administrativa, para nós do PPS, im- a fundo, investigando as ligações criminosas entre o
plica verdadeira reforma democrática do Estado, sistema financeiro e os maus servidores públicos in-
que, a nosso ver, passa longe de se atribuir ao servi- crustados na máquina do Estado, sejam Governos
dor público a responsabilidade pelas mazelas que Estaduais, sejam Governos Municipais, que fizeram
hoje são a marca da prestação de serviços do Esta- da emissão de títulos para pagamento de precató-
do ao cidadão brasileiro. Longe disso, o que vemos rios uma forma criminosa de ganhos por parte des-
é a chamada privatização do Estado: setores empre- ses grupos econômicos.
sariais poderosos que, com ampla passagem pelos Por isso, Sr. Presidente, o anseio da sociedade
corredores ministeriais e pelo próprio Palácio, conse- e de nós mesmos, que há muito tempo vimos falan-
guem todo tipo de sinecura, todo tipo de benefício do sobre isso, é que o Ministério Público Federal, a
para, usando o Estado como escudo, maximizar Polícia Federal, a Receita Federal, enfim, os órgãos
seus objetivos de lucro. Exemplo disso é o sistema encarregados da fiscalização do Estado, tenham
financeiro, um sistema que já conseguiu amealhar acesso à contabilidade bancária e à vida fiscal de
cerca de 20 bilhões de reais para o chamado sanea- pessoas e grupos envolvidos em fraudes contra o
mento de bancos que foram à breca não por uma patrimônio público. O que se pretende é que o Tribu-
crise estrutural, como ocorreu no caso do México, nal de Contas da União, a Receita Federal e a Polí-
mas por crimes de colarinho-branco cometidos pelos .cia Federal tenham condições de concluir a sindicân-
Srs. Calmons de Sá da vida, por irresponsabilidade cia, as investigações a respeito dos crimes de colari-
de seus dirigentes, como o Senador José Andrade nho-branco.
Vieira, que consegue, em negociações e articulaçõ- Mas o que vemos hoje é o Supremo Tribunal
es bilionárias até com bancos estrangeiros, como o Federal, na contramão desse anseio nacional, cer-
HSBC, que veio comprar o Bamerindus, prosseguir cear, de forma absurda, indevida e absolutamente
na busca de seus objetivos. antipatriótica, essa decisão ao impedir que uma Co-

Esta é que seria a reforma democrática do Es- missão Parlamentar de Inquérito, que é atribuição do
tado: a desprivatização verdadeira do Estado brasi- Parlamento brasileiro, tenha acesso a informações
leiro. fundamentais para a conclusão de seus trabalhos.

Sr. Presidente, condenamos esse tipo de acor- Era o que tinha a dizer.
do que coloca novamente o Parlamento brasileiro
sob o ataque cerrado da imprensa nacional, dos se- O Sr. Gonzaga Patriota, § 29 do art. 18 do Re-
tores da sociedade civil organizada, que não aceitam gimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que
que os legisladores, que têm a função constitucional é ocupada pelo Sr. Chico Vigilante, § 29 do 'art. 18 do
de aqui aprovar as regras que devem presidir o rela- Regimento Interno.
cionamento entre os Poderes, presidir a vida em so- O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con-
ciedade, façam, em benefício próprio, exceções cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, para
como essas que estão sendo incluídas no texto da uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla-
reforma constitucional. mentar PT/PDT/PCdoB.

Por outro lado, Sr. Presidente, neste último mi- O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Como
nuto que me resta, gostaria de demonstrar minha Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
preocupação e a do meu partido em relação ao pre- e Srs. Deputados, uso esse espaço da Liderança do
cedente perigoso criado pelo Supremo Tribunal Fe- Bloco para demonstrar toda nossa indignação contra
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o acordo espúrio feito entre os Parlamentares da
base governista e o próprio Governo.

É inaceitável, Sr. Presidente, que Deputados
que se negaram, durante onze meses, a discutir o
salário mínimo possam aprovar algum projeto que só
beneficia a elite do Legislativo e do próprio Executi
vo. Como conceder, em um país onde 26 milhões de
pessoas recebem um salário mínimo mensal de
R$112,00, que se garanta aos que têm cargos eleti
vos reajustes de 35% sobre os vencimentos e o Go
verno anunciar, no mesmo dia, que ao salário míni
mo dará o reajuste de 6%? É um verdadeiro des
compasso entre as atitudes do Poder Público e a
realidade do País.

Como um Governo que se nega a dar reajuste
aos servidores públicos federais, que se encontram
com seus vencimentos defasados há cerca de três
anos, tem coragem de conduzir negociações que
permitam que o salário dos Parlamentares atinjam
até R$21.600,00, cifra que representa exatamente
193 salários mínimos?

Este Governo teve atuação vergonhosa, e os
Deputados que compactuaram com a mesma atitude
dão prova de que não estão preocupados com as
questões de interesse nacional.

Infelizmente, Sr. Presidente, essa postura de
ambos os Poderes, por ser majoritária, com certeza
repercutirá em todo o mundo, reforçando a descon
fiança dos países na prática política das instituições
de nosso País.

O pior é que, em plena democracia, o Governo
demonstra postura totalmente ditatorial durante todo
o processo de tramitação desse projeto na Câmara,
inclusive ameaçando, como foi muito bem denuncia
do por V. EXª, Deputado Chico Vigilante, que preside
os trabalhos, que iria demitir 50 mil servidores públi
cos caso essa proposta espúria não fosse aprovada.

Essas reformas beneficiam apenas a elite da
classe política e principalmente o Sr. Fernando Henri
que Cardoso, que acumula aposentadorias e salário.

É bom lembrar que este Governo, que alardeia
que melhorou a vida das pessoas, provocou, na ver
dade, ao longo desses anos, arrocho salarial e de
semprego nunca vistos em nossa história.

O lado ruim, Sr. Presidente, mais uma vez, so
brou para os trabalhadores, principalmente para os
funcionários públicos, que, além de perderema esta
bilidade, passarão a viver à mercê de interesses po
líticos daqueles setores que, sabemos muito bem,
chegando ao poder, demitirão os profissionais con
cursados e de carreira e colocarão no lugar os ami
gos do rei, ou seja, seus cabos eleitorais.

O lado bom, mais uma vez, ficou, infelizmente,
com aquele setor que tem cargos eletivos e que ago
ra, mais do que nunca, poderá oferecer empregos a
seus apadrinhados, assim como alguns Parlamenta
res que passam a ter o direito de acumular aposen
tadorias e, ainda, alterar seu salário em plena Legis
latura.

Atitudes como essa, Sr. Presidente, fortalecem
a visão de que vivemos em um país dominado pela
corrupção e pela demagogia, com mandatários que
colocam as ambições pessoais e políticas acima da
necessidade do nosso povo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Com a
palavra o Deputado Paulo Paim, que disporá de 25
minutos para seu pronunciamento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, gostaria de dizer que, como 3º Secretário da
Mesa, estou estudando junto à assessoria do nosso
bloco uma fórmula que contribua para que as sessõ
es de segunda e sexta-feira não sejam sempre reali
zadas com um plenário vazio. Quero deixar aqui,
para reflexão dos Parlamentares que nos ouvem, a
proposta de que nesses dias, além do debate, este
plenário seja usado para trabalhos como os da Co
missão Geral, em que possamos discutir - quem
sabe? - a reforma agrária, numa segunda-feira, ou a
questão do salário mínimo ou do desemprego na
sexta-feira seguinte.

Trata-se de proposta que estamos montando
junto à equipe que assessora a 311 Secretaria e que
vamos trazer ao plenário desta Casa.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, desejo
abordar outro assunto.

Queremos aproveitar este momento para aler
tá-los sobre um dos principais problemas deste fim
de século e que no Brasil assume dimensões de ca
tástrofe social, o desemprego.

Em análise recente, o Banco Mundial - BIRD 
dá sua interpretação sobre o desemprego e faz suas
recomendações para solucionar o problema.

Segundo o Banco, a América Latina e o Caribe
estão avançando no processo de globalização, o
que tem gerado maior disponibilidade de capital,
abertura comercial e aumento da concorrência. Isso
leva as empresas à reestruturação (entenda-se: de
missão de funcionários), aumentando a demanda de
trabalhadores qualificados e aumento da desocupa
ção.
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Para avaliarmos a dimensão do problema, bas
ta ver o Brasil, onde o desemprego é tão sentido e
seu nível chega só a 5,9%, aparentemente pouco
em relação a outros países.

Mas isso também tem uma explicação. Desem
prego não significa o mesmo em toda parte e o mais
seguro é que os índices não mostram a realidade.
Será que o desemprego no México é igual ao dos
Estados Unidos e inferior ao da Suécia? Será que o
desempregado da Espanha sofre como o desempre
gado no Brasil?

Para definir o desemprego, segundo o IBGE e
o padrão da OIT, "Desempregado é aquela pessoa
que não exerceu nenhum tipo de atividade remune
rada nos 30 dias anteriores à pesquisa e que esteve
procurando emprego nos últimos sete dias".

Como podemos ver, estes índices ocultam uma
realidade muito mais grave.

Ficam fora desse tipo de desemprego todas as
pessoas que não estão procurando emprego porque
sabem que não vão encontrar, como todas aquelas

DESEMPREGO NA AMÉRICA LATINA

1995 1996

BRASIL 4,6% 5,9%

CHILE 6,6% 6,8%

MÉXICO 6,3% 5,8%

PERU 7,9% 8,7%

COLÔMBIA 8,8% 11,2%

ARGENTINA 17,5% 17,1%

Como podemos ver, se os países citados avan
çaram na flexibilização das relações. da .trabalho,
também estão avançando no desemprego da mes
ma maneira que os demais países.

Aliás, o desemprego está crescendo em toda a
América Latina e em todo o mundo. O que está
acontecendo igualmente em todos os países são os
ajustes estruturais e reformas neoliberais..

Segundo a OIT - Organização Internacional do
Trabalho -, o total de desempregados em todo o
mundo já supera um bilhão de pessoas. Este núme
ro representa 30% da força de trabalho mundial. A
população mundial está estimada em seis bilhões de
pessoas.

Além de criticar a resignação contra o desem
prego, a OIT critica a teoria de que só a desregula
mentação do mercado solucionaria o problema, posi
ção que conflita com a do Banco Mundial.
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Ainda de acordo com o Banco, as demissões Para melhor exemplificar a gravidade do pro-
acontecem principalmente no mercado laboral regido blema, até os chamados países desenvolvidos pos-
por normas rígidas, o que tem como conseqüência o suem níveis de desemprego alarmantes. Avalia-se,
aumento da desocupação, do subemprego, redução por baixo, que os países industrializados possuem
do recolhimento dos impostos e pressão por mais re- mais de 34 milhões de desempregados.
cursos do Estado. Desde a década de 30, na época do surgimen-

Como conclusão, feita em raciocínio lógico e to do nazismo, a Alemanha não tinha taxa de de-
simplista, que considera os trabalhadores como in- semprego tão alta. Estima-se que em fevereiro deste
gênuos, o Banco recomenda reformas que reduzam ano eram mais de 4 milhões e 600 mil trabalhadores
a proteção do emprego como forma de diminuir cus- desempregados no país.
tos e atrair mais investimentos. Como exemplo do desemprego mundial, a OIT

Chega a citar o Chile, Peru e Colômbia como cita alguns países:
países exemplos de "flexibilização das relações la-
boriais" (leia-se desproteção aos trabalhadores).

O argumento é tão absurdo que, segundo da
dos do próprio Banco Mundial, publicados na Gazeta
Mercantil de 7 de abril de 1997, o índice de desem
prego médio mostra crescimentos nos países cita
dos como modelo. '
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que vivem dos mais diversos tipos de subempregos,
bicos ou atividades marginalizadas.

O Dieese, no entanto, considera como desem
pregado quem esteve procurando emprego nos últi
mos trinta dias e não o encontrou.

Esta mudança no cálculo eleva o índice de de-
semprego do Brasil a:

1995 12,7%
1996 14%
Independentemente do valor elevado do de

semprego, podemos constatar, assustados, que ele
se encontra em ascensão.

É tão séria a situação que de 1990 a 1996 o
Brasil perdeu em torno de 2 milhões e 500 mil pos
tos de trabalho.

Como a cada ano ingressam no mercado de tra
balho 1 milhão e 600 mil jovens, nos sete anos citados,
de 1990 a 1996, tivemos um déficit de mais de 13 mi
lhões e 700 mil postos de trabalho. São pessoas sem
empregos, que para viver têm de vincular-se ao mundo
do emprego informal, subemprego ou mercado margi
nal, seja qual for o nome que se use para designar
essa verdadeira exclusão social.

Destacamos que ontem, com a reforma adminis
trativa, o Governo acaba com a estabilidade do funcio
nalismo e cria as condições para mandar também os
servidores, antes estáveis, para o desemprego.

Sabemos que a situação é ainda mais grave.
Do total de brasileiros aptos ao trabalho, que

em 1996 era de 74.138.441 habitantes, a estimativa
é de que 47% dela vivem na informalidade.

São 34.845.067 brasileiros que não têm garan-
tias de sobrevivência.

É simplesmente inaceitável.
A População Economicamente Ativa - PEA - era:
1990 64.467.981
1996 74.138.441
Fazendo um parêntese, Sras. e Srs. Parlamen

tares, neste número está a explicação da violência
vivida no País. Por um lado temos esta massa de
milhões de pessoas sem a mínima garantia de so
brevivência. Por outro, temos uma estruturá repres
siva, construída no tempo da ditadura militar, cum
prindo com o papel de manutenção da ordem interna
(melhor seria dizer: desordem interna!!!) através da
contenção social, através do medo e terror.

Nela, o soldado, que também é um ser huma
no, um trabalhador, é embrutecido por treinamentos
destinados a fazer com que ele veja nos pobres e
excluídos seus inimigos de guerra. Agrega-se, à ten-

são sofrida pelos integrantes da PM, o salário humi
lhante, similar ao da grande maioria da população.

Criam-se assim, Sras. e Srs. Deputados, situa
ções explosivas que se repetem quotidianamente.

Também interessado no tema do desemprego
e da exclusão social, o Presidente FHC proferiu um
extenso discurso na abertura do Seminário Interna
cional sobre o Emprego e Relações de Trabalho, em
São Paulo, no Memorial da América Latina.

A tônica do discurso esteve na necessidade da
adaptação e aceitação da realidade concreta da glo
balização.

O Presidente teceu considerações em torno
dos primeiros momentos do capitalismo, na época
das "grandes descobertas", que já era um fenômeno
de integração internacional.

Chega a citar Marx, referindo-se ao capítulo
"Da Manufatura à Grande Indústria", do famoso "Ca
pital", para referir-se sobre a transformação da pro
dução manufatureira na revolução industrial, na In
glaterra, no século passado, e de suas conseqüên
cias em dispensa de mão-de-obra, migração, incha
ço das cidades etc.

No entanto, ele esquece que a integração do
"Novo Mundo" à economia global da época foi trau
mática. Aqui, a vitória do capitalismo emergente deu
se com a destruição das culturas locais. Deu-se com
o massacre de seus habitantes. Civilizações inteiras
foram destruídas. Milhões de pessoas foram sacrifi
cadas para que a América fosse "globalizada" (apro
veitando para usar a expressão hoje em moda).

E não foi somente isso.
Para que Portugal tornasse a conquista do Bra

sil "viável" e a Colônia "competitiva", foi necessário
aumentar a ·produtividade" através do abominável e
cruel tráfico e trabalho dos escravos.

Foi a flexibilidade do conceito de trabalhador
que o "empresariado colonizador" utilizou para "inte
grar" as colônias ao desenvolvimento na época. Os
estudos históricos não dizem se os indígenas e es
cravos tiveram a oportunidade de se adaptar aos no
vos conceitos de relações trabalhistas que lhes fo
ram impostos. Foram submetidos através de massa
cres, mas seguiram resistindo através dos séculos.

Fenômenos semelhantes aconteceram na épo
ca da Revolução Industrial, com a expulsão dos ex
cluídos da Europa, os imigrantes e o novo surto de
colonização do século passado. A China e a índia
são exemplos claros da expansão inglesa.

Não é preciso falar que, se o capitalismo teve
algo de humano e que a "integração econômica in-
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ternacional" atendeu algumas demandas dos traba
lhadores, em termos de jornadas, salário e condiçõ
es de vida, foi por causa das inúmeras e infindáveis
lutas.

Assim, quando FHC fala, com ares doutorais,
que temos de nos adaptar à globalização, pois ela é
uma realidade objetiva, que é necessário flexibilizar
as relações de trabalho e diminuir os custos da mão
de-obra com o objetivo de atrair investimentos e com
isso reduzir o desemprego, nós contrapomos à histó
ria das lutas dos trabalhadores.

Sempre hoje resistência ao aumento da explo
ração.

Hoje, quando se aproxima mais um 1Q de maio
e tudo indica que, em todo o mundo, será um 1Q de
maio de retomada de lutas, reafirmamos a necessi
dade de resistência.

Para tratar um problema tão sério e agudo,
como o dos milhões de brasileiros sem acesso a um
trabalho, a uma vida digna; quando no mundo são
bilhões as pessoas excluídas de tudo; quando os fa
tos são destas dimensões, não se pode simplesmen
te falar em "flexibilizar as relações de trabalho" como
solução.

Flexibilizar significa aumentar a exploração e
diminuir os salários.

A posição do Sr. FHC, ao discursar, dá a im
pressão de que ele está apenas defendendo uma
teoria e não falando de problemas concretos que
afetarão de forma dramática a vida de milhões.

É necessário contrapor a essas ofensivas neo
liberais a vontade dos brasileiros, resistindo a tudo
que signifique piorar as já precárias condições de
vida da população e construir, em um grande debate
nacional, alternativas para o futuro.

Neste sentido destacamos a luta que se dá em
todo o mundo pela redução da jornada de trabalho.

Na França, o direito às quarenta horas sema
nais foi conquistado em 1936. Em 1982, ela foi redu
zida para 39 horas e hoje a luta se dá por trinta ho
ras.

Na Alemanha, em 1993, uma fábrica da VW re
duziu a jornada de trabalho para 28,8 horas por se
mana, com o objetivo de combater o desemprego.

A pressão exercida pelos mais de vinte milhões
de desempregados existentes hoje na Europa coloca
na ordem do dia a opção de "Trabalhar menos para
trabalharem todos".

A competitividade se dá por tecnologia e políti
cas econômicas adequadas e não pela exploração
intensiva da mão-de-obra. Se fosse assim, nossos

produtos venderiam facilmente nos países desenvol
vidos, pois nossos trabalhadores têm os piores salá
rios do mundo e trabalham jornadas maiores. Caso à
parte são os países acusados de praticar o "dum·
ping social" ao explorar até mão-de-obra escrava ou
quase - o Brasil não está muito longe disso, confor
me denúncias que V. Exª, inclusive, tem feitn inúme
ras vezes nesta Casa, o que já chegou à OIT. Não
acreditamos que o Sr. Presidente queira uma flexibi
lização desse tipo!!!

Ao contrário do pretendido pelo Presidente,
queremos seguir também o exemplo dos trabalhado
res dos países industrializa:dos.

Queremos chegar a lutas por jornadas de tra
balho iguais às dos trabalhadores europeus e norte
americanos.

Hoje só queremos que seja efetivada a jornada
de quarenta horas semanais para todos.

Esta posição está defendida na Proposta de
Emenda à Constituição nQ 231/95, apresentada por
nós, conjuntamente com o Deputado Inácio Arruda.
Nela defendemos a duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta horas sema
nais.

Também defendemos que o serviço extraordi
nário seja pago com remuneração superior a 75% da
remuneração do trabalho normal, como forma de
combater o excesso de horas trabalhadas. Com isso
estaríamos gerando mais empregos, já que está
comprovado que a jornada de trabalho no Brasil, em
média, não é de 44 horas, mas em torno de 54.

Em 1935 a OIT já recomendava a redução da
jornada para quarenta horas semanais.

Dados do Banco Mundial mostram que jorna
das menores são comuns em todo o mundo. A Dina
marca e França têm jornadas de 37 horas por sema
na. A Itália, 36 horas, e a Espanha, 34 horas. Nos
Estados Unidos, a jornada é de quarenta horas, o
mesmo acontecendo na.Venezuela, Uruguai, Méxi-
co, Peru e Bolívia. .

O Brasil com 44 horas, o Paraguai com 45 e a
Argentina com 48 horas destoam dos demais paí
ses.

A diminuição da jornada de trabalho no Brasil
será uma verdadeira contribuição contra o desem
prego.

Também queremos comentar nossa proposta
de reajuste do salário mínimo.

O desemprego e a crise que vivemos estão in
timamente relacionados ao modelo econômico que
nos foi proposto. Consideramos que é extremamente
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necessário, ao mesmo tempo em que melhoramos o
nível de vida dos assalariados, reforçar o mercado
interno com o aumento do salário mínimo.

Nos últimos anos, o Brasil teve significativo ín
dice de crescimento da produtividade, cerca de 45%
entre os anos de 1990 a 1996.

Apesar disso, continuamos com o desemprego
crescente, conforme analisamos, e somos conside
rados pelo Banco Mundial um dos países de pior dis
tribuição de renda do mundo.

Nosso País, que, por seu desempenho nos in
dicadores macroeconômicos, se considera prestes a
entrar no grupo dos países desenvolvidos (lembra
mos que aspiração idêntica teve o México apenas há
poucos anos), recebe o número 58 no índice de
Classificação de Desenvolvimento Humano (IDH).

Pelo exposto, Sras..e Srs., em contraposição
ao salário mínimo regionalizado ou diferenciado que
o Govemo Federal vem propondo, através de balões
de ensaio, defendemos o seguinte:

a) um salário mínimo reajustado no ato de sua
promulgação em R$0,20 a hora;

b) em 1º de maio de 1997 e em todos os dias
1º de maio sucessivos, o salário mínimo subiria tam
bém R$0,20 (vinte centavos) a hora.

Quero ver que Parlamentar vai ter a coragem 
essa bancada dos 110, como dizem aí, que defende
o piso de R$21.600,00 - de ser contra a que o traba
lhador brasileiro tenha um reajuste de R$O,20 a hora
ao ano;

c) o mesmo reajuste dado ao salário mínimo
estender-se-ia a todos os aposentados e pensionis
tas.

No momento de sua promulgação o salário mí
nimo iria para R$154,OO. No 1Q de maio passaria
para R$200,20 e a cada ano cresceria R$0,20 por
hora até alcançar o nível estipulado na Constituição
Federal.

Aí, sim, teremos distribuição de renda.
Estaríamos apenas fazendo justiça aos 17 mi

lhões de aposentados e pensionistas, proporcionan
do-lhes a realização de um direito já conquistado.

Estamos recebendo milhares de assinaturas de
apoio à nossa proposta e a cada dia sabemos que
ela está mais próxima de concretizar-se. Pretende
mos, já na semana que vem, trazer ao plenário as
257 assinaturas necessárias para colocar esse pro
jeto em regime de urgência urgentíssima.

É bom lembrar que os servidores públicos fe
derais estão há três anos sem nenhum reajuste, e
este Govemo, que se nega até a discutir o salário

mínimo, tem a cara de pau de propor, para os car
gos eletivos e Ministros, vencimentos que poderão
chegar a R$21.600,00.

Isso é uma verdadeira provocação ao povo
brasileiro.

Esperamos que os que agora me escutam tam
bém apoiem decididamente esta luta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota.

Disporá S. Exª de até 25 minutos.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, dia 17 de abril será uma data das
mais importantes da história do Brasil. Na manhã da
próxima quinta-feira, Brasília receberá milhares de
cidadãos brasileiros - homens, mulheres e crianças
- que há semanas vêm caminhando desde recantos
distantes de nosso país, atravessando campos e ci
dades e deixando em seus rastros históricos emo
cionados, de espanto e admiração. "São os sem-ter
ra", dizem os que assistem à sua passagem.

Mas não são apenas os sem-terra que estão
caminhando. Ali, junto a eles, caminha o povo brasi
leiro, que há quase quinhentos anos vem sendo es
quecido e injustiçado.

Junto aos sem-terra caminham os índios as
sassinados na brutal conquista portuguesa; os ne
gros que morreram trabalhando em senzalas ou lu
tando nos quilombos; os escravos libertos que não
tiveram acesso à terra; os caboclos, que desbrava
ram os nossos sertões, que lutaram com Conselhei
ros em Canudos e com José Maria no Contestado.

Nessa marcha, estão também os ribeirinhos e
os posseiros da Amazônia, tombados na luta pela
terra; os imigrantes europeus e seus descendentes,
que gastaram suas vidas trabalhando arduamente
em minifúndios do sul do País; os negros que resis
tem nas áreas remanescentes de quilombos; os gru
pos indígenas discriminados no Nordeste.

Caminham com os sem-terra, os trabalhadores
rurais, as mulheres, as crianças, os líderes sindicais,
religiosos e advogados assassinados em conflitos pela
posse da terra; as crianças mortas em decorrência de
trabalho escravo; os bravos canavieiros que lutaram
junto às ligas camponesas do Nordeste; o ideal dos in
tegrantes da Coluna Prestes; as vítimas da seca; os
arrendatários, meeiros e assalariados rurais que há sé
culos produzem para o latifúndio.

Caminhando com os sem-terra que se aproxi
mam de Brasília estão os pescadores do Marajó,
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que disputam com latifundiários o acesso à água; as mento de
'l
desápropriação da terra por interesse so-

quebradeiras de coco de babaçu do Maranhão - ter- cial e implantando sistemas adequados às caracte-
ra do eminente Presidente Chico Vigilante -; os rísticas regionais e aos objetivos de, criar uma agri-
bóias-frias mortos em acidentes de caminhão; os cultura eficiente, com produtividade crescente e
brasiguaios, representando os milhares de brasilei- uma população rural próspera e livre.
ros que saíram da sua terra natal em busca de terra Segundo o IBGE, o Brasil tem uma superfície
para trabalhar; os pescadores, os seringueiros, cada territorial total de 850 milhões de hectares, sendo
homem honesto e trabalhador que ajudou a construir que destes 250 milhões são áreas devolutas dos Es-
toda a Nação brasileira. tados; 285 milhões são áreas de latifúndio; e 30 mi-

Vêm com eles outras vozes caladas pela força Ihões são destinados a propriedades de empresas
bruta. Vozes de rapazes e moças que sonharam em estrangeiras.
transformar o Brasil e foram torturados e assassina- Segundo dados do Incra, existem no Brasil cer-
dos pelos governos militares. Vêm com eles toda a ca de 100 milhões de hectares de terra ociosas, 10-
dor, toda a esperança. calizadas nas grandes propriedades e que poderiam

E que bom que eles venham, que júbilo para a ser aproveitadas. E pela atual lei podem ser desa-
Nação! Com os sem-terra está o novo, o otimismo. propriadas.
Quando o mundo todo parece curvar-se aos des- Diante destes dados, pergunto: por que ainda
mandos da nefasta globalização, que reserva aos não se fez uma reforma agrária no Brasil? Será que a
pobres um não-lugar ou, no máximo, ser mão-de- nova Constituição seguirá o triste destino do Estatuto
obra descartável, esses homens, mulheres e crian- da Terra? Para quem não se lembra, nos primórdios
ças entram pela contramão, como a dizer que nada da década de 60, o Deputado Femando Ferrari apre-
é irreversível, que não chegamos ao fim da história. sentou seu projeto de reforma agrária, instrumento le-

A chegada dos sem-terra a Brasília faz-me gal que gerou o Estatuto da Terra, editado pelo Regi-
lembrar uma poesia de um grande poeta egípcio, me Militar, mas nunca posto em prática.
Kavafis. Em seus versos ele conta a expectativa dos Qual o medo que está por trás de tanta resis-
cidadãos romanos de uma determinada região com tência? Será ignorância? Ou teremos de concordar,
a chegada dos bárbaros. Todos param suas tarefas, mexendo em nossas próprias feridas, com o saudo-
descumprem com seus deveres, apenas esperam. so Senador Darcy Ribeiro, que em seu livro "O Povo
Ao findar do dia, decepcionados, dão-se conta de Brasileiro· considera que os conflitos classistas que
que os bárbaros não virão mais, que terão de reco- envolvem a população brasileira, desde o descobri-
meçar suas vidas decadentes, que só os bárbaros mento, têm em comum, no tempo - e cito:
saberiam transformar. ... a insistência dos oprimidos em abrir e reabrir

Que venham os sem-terra! Que Brasília saiba as lutas para fugir do destino que lhes é prescrito; e,
recebê-los, abrindo suas portas, suas avenidas e do outro lado, a unanimidade da classe dominante
seu coração. que compõe e controla um parlamento servil, cuja

A mensagem que trazem é clara e simples: função é manter a inconstitucionalidade em que se
querem terra para trabalhar. Falam em nome de cer- baseia o latifúndio.
ca de 60 mil famílias acampadas no Brasil, e, grosso É ainda Darcy Ribeiro quem considera que um
modo, dos 5 milhões de sem-terra deste nosso País, dos principais problemas do Brasil é atender a imen-
aproximadamente 1 milhão de famílias. Se a cada sa massa urbana, que, não podendo ser exportada,
uma fossem destinados 25 hectares de terra seriam como fez a Europa, deve ser reassentada aqui:
necessários apenas de 25 a 30 milhões de hectares Está-se alcançando, afinal, a consciência de
de terra para fazer de nosso Brasil um país mais dig- que não é mais possível deixar a população morren-
no, mais produtivo, mais generoso e mais feliz. do de fome e se trucidando na violência, nem a in-

A consolidação do regime democrático requer, fância entregue ao vício e à delinqüência e à prosti-
como elemento essencial e determinante, a realiza- tuição. O sentimento generalizado é de que precisa-
ção da reforma agrária. Sem ela, continuarão subsis- mos tornar a nossa sociedade responsável pelas
tindo as fontes de miséria e a violência no campo e crianças e anciãos. .
na cidade. É fundamental implantar a reforma agrá- Isso só se alcançará através da garantia de
ria no Brasil. pleno emprego, que supõe uma reestruturação agrá-

É necessário e urgente garantir o acesso à pro- ria, porque ali é onde mais se pode multiplicar as
priedade a quem nela trabalhe, utilizando o instru- oportunidades de trabalho produtivo.
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Não há nenhum indício, porém, de que isso se
alcance. A ordem social brasileira, fundada no lati
fúndio e no direito implícito de ter e manter a terra
improdutiva, é tão fervorosamente. defendida pela
classe política e pelas instituições do governo que
isso se torna impraticável.

Para Darcy Ribeiro é provável que a repre
sentação ruralista nesta Casa seja o mais poderoso
órgão deste Parlamento. E, infelizmente, parece ser
impensável fazê-Ia admitir o princípio de que nin
guém pode manter a terra improdutiva por força do
direito de propriedade, a fim de devolver as terras
desaproveitadas à União para programas de coloni
zação.

Herbert de Souza, o Betinho, ao analisar dados
da produção agrícola mundial, percebeu que houve
uma diminuição na oferta de alimentos, ao lado de
um crescimento gigantesco da demanda. Enquanto
o mundo já não tem novas fronteiras agrícolas, o
Brasil detém pelo menos 180 milhões de terras ocio
sas.

Para Betinho, a concentração de terras no Bra
sil é histórica e vergonhosa. Vem dos aristocratas
coloniais e culmina na bancada ruralista de nossos
tempos, ávida e detentora privilegiada das benesses
do Estado.

Betinho lembra que as nossas chamadas "clas
ses produtoras", salvo honrosas exceções produzem
muito pouco. Enquanto impedem que os trabalhado
res rurais tenham acesso a milhões de hectares im
produtivos, produzem apenas 70 milhões de tonela
das de grãos por safra.

Ou seja, o quinto país do mundo em extensão
territorial produz escassos 4% do total mundial de
1,7 bilhão de toneladas.

Betinho termina equacionando magistralmente
dados sobre terra e fome:

Ainda temos milhões de hectares de terra para
ocupar produtivamente, temos milhões de trabalha
dores para empregar e capacidade para modernizar
nossa agricultura e multiplicar nossa produtividade.
Temos um futuro no campo, mas hoje o que temos é
um atraso secular, uma mentalidade colonial explici
tada por chacinas que nos envergonham e compro
metem a lisura do próprio poder público. Por tudo
isso é que a democratização da terra é um imperati
vo urgente para a nossa própria sobrevivência.

A concentração de terras no Brasil é das mais
injustas do planeta. As propriedades com menos de
10 hectares somam mais da metade dos estabeleci
mentos rurais do País. Se juntarmos a elas aquelas
de 10 a 50 hectares, teremos mais de 82% dos esta-

belecimentos rurais brasileiros, que ocupam apenas
13% da área total.

Enquanto isso, cerca de 1% dos proprietários
de áreas de mais de mil hectares ocupam 43% da
área total de estabelecimentos. E com a concentra
ção da terra vem inevitavelmente a concentração do
poder econômico, da renda e do poder político no
meio rural.

Precisamos criar uma situação nova neste
País, com a implantação de uma reforma agrária
que permita aos milhões de trabalhadores sem terra
acesso à propriedade para que seja permitido produ
zir para si e para os que estão em outros setores da
economia.

Os países que hoje exportam alimentos, fize
ram suas reestruturações fundiárias no século pas
sado e nos primórdios deste. Hoje enfrentam suas
crises sem que falte alimento para o povo, mantendo
estoques reguladores e assegurando mesa farta.

Aqueles que ficaram sob o sistema do latifún
dio, estão na dependências de importações que in
viabilizam tentativas de produtores internos de supri
rem o mercado, além, do sacrifício imposto às reser
vas cambiais amealhadas com tanta dificuldade.
Este é o Brasil Fernando Henrique Cardoso, que
possui um discurso modernizador e uma prática que
revela seu compromisso com o que existe de mais
retrógrado e racionário.

A reforma agrária é fundamental não apenas
para dar terra a quem não possui, mas principalmen
te para fixar o desempenho do setor rural no proces
so de crescimento econômico do Brasil, determinan
do novas funções à agricultura, que lhe permita pro
duzir para si e para os que estão em outros setores
da economia. Sem falar na geração de divisas, em
uma nova estratégia de desenvolvimento, com me
lhor distribuição da renda familiar e regional, eleva
ção do nível de emprego, expansão do mercado in
terno e dos níveis de consumo dos bens essenciais.

O processo de desenvolvimento do capitalismo
na agricultura brasileira trouxe consigo um desenvol
vimento desigual para os diferentes produtos agríco
las e para as diferentes regiões do País, num pro
cesso excludente em que apenas uma minoria foi
beneficiada, e em que as amplas camadas da popu
lação do meio rural foram marginalizadas.

Neste processo, convivem e se reproduzem, si
multaneamente formas de organização da produção
e de relações sociais consideradas atrasadas, como
as de parceiros e posseiros, e avançadas, como o
assalariamento puro e o capital industrial na agricul
tura.
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A forma como se utiliza a terra, no Brasil, não
representa os interesses da sociedade como um
todo. Dos aproximadamente 400 milhões de hecta
res titulados como propriedade privada, apenas 60
milhões são utilizados para lavoura. A imensa maio
ria das terras está ociosa, é mal aproveitada, subuti
lizada, se destina à pecuária extensiva ou, simples
mente, à especulação e reserva de valor.

Como conseqüência, existe uma má distribuição
da produção agropecuária e a população brasileira não
se ?!imenta de acordo com as necessidades básicas
Existem 32 milhões de pessoas que passam fome to
dos os dias e outras 65 milhões de pessoas que se ali
mentam aquém das necessidades.

Existe fome no meio rural. Dos 32 milhões de
famintos que são considerados indigentes, mais da
metade vive no meio rural.

A terra é um bem social e deve ser utilizada em
benefício dos que nela trabalham e produzem, mas
sempre visando ao bem-estar de toda a sociedade,
com máximo de eficiência, o máximo de produtivida
de e pelo menor preço possível.

Segundo estatísticas oficiais, no período de
1970-90, cerca de 30 milhões de pessoas migraram
para as cidades. Sobretudo para as grandes cida
des, formando-se novas metrópoles. E isso está tra
zendo enormes problemas sociais e econômicos
para as pessoas que migraram e para as cidades
que as receberam.

Houve também uma intensa migração interna
em que milhares de famílias deslocaram-se de uma
região para outra em busca de trabalho. E mais de
500 mil pessoas emigraram para o Paraguai, Bolívia
e Argentina, em busca de trabalho no campo.

Uma verdadeira reforma agrária deve não ape
nas ter como objetivo a fixação do homem ao campo
e ao aumento de produção de alimentos, mas tam
bém impedir o aumento da poluição urbana, que se
processa por dezenas de formas diferentes, sobretu
do pelo superpovoamento.

Repito: qual o medo da reforma agrária? Du
rante os governos militares aconteceu uma reforma
agrária isolada, orientada por critérios que se afirm1
vam baseados na Lei de Segurança Nacional, mas
que, ao final, mostraram-se puramente paternalistas
ou superficiais demais para dar algum resultado pal
pável.

Com a redemocratização do País, já na Nova
República, foi criado o Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário, para executar o Plano Na
cional de Reforma Agrária. Esse órgão fundiário so
freu tal pressão do baronato e de parte da socieda-

de, que apenas apoiou o conservadorismo, por con
veniências pessoais, que acabou sendo extinto pou
cos anos depois.

Hoje temos um Ministério Extraordinário de As
suntos Fundiários. Um nome pomposo para um ór
gão que tem como proposta assentar, até o final de
1998, 280 mil famílias de agricultores: 40 mil em 1995;
60 mil em 1996; 80 mil em 1997; e 100 mil em 1998.

Ora, srªs e Srs. Deputados, 280 mil famílias
representam apenas 28% das famílias sem-terra
deste nosso País!

O Governo afirma ter assentado, em 1995,
42.912 famílias, sendo que destas mais de 10 mil
em assentamentos criados em outros governos. Em
1996, afirma ter assentado 62.044, sendo que quase
20 mil em assentamentos criados em 1985 ou por
governos anteriores.

Só que os dados oficiais pecam ao incluir como
famílias assentadas pelo atual Governo aquelas as
sentadas em projetos antigos, em áreas desapro
priadas há muito tempo, por ação de outros gover
nos. Existe aqui um mascaramento da realidade,
uma reforma agrária sem novas desapropriações.
Em outras palavras, uma não-reforma agrária!

O Govemo FHC está, desde 1995, assentando
muitas famílias em projetos antigos, criados em áreas
desapropriadas pelo Ministério Extraordinário de As
suntos Fundiários - MEAF -, do govemo militar; pelo
Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário 
MIRAD -, do Governo Sarney e pelos Governos Col
lor/Itamar Franco. O atual Governo não está, definitiva
mente, modificando a estrutura agrária do país!

Para o ex-Presidente do Incra, Francisco Gra
ziano, não existe estatística confiável sobre a reali
dade dos assentamentos, estoques de terras e nú
mero de famílias sem-terra. O certo, segundo ele, é
a existência de 4,5 milhões de minifundiários no Bra
sil, em situações latente de "sem-terra."

Para chegar a 80 mil famílias em 1997, as me
tas de assentamentos definidas pelo Governo, por
região, são: Região Norte, 14.200 famílias, 17,7% do
total; Região Centro-Oeste, 29.299 famílias, ou 36,6%
do total; Região Nordeste, 24.470 das famílias, ou 31%
do total; Região Sudeste, 8 mil famílias, ou 10% do to
tal; Região Sul, 4 mil famílias, ou 5% do total.

O atual Ministro de Assuntos Fundiários, Raul
Jungmann, não satisfeito com tão modestos objeti
vos para sua Pasta, achou por bem romper o diálogo
com os sem-terra por já quase sete meses. Ao invés
de fazer a reforma agrária, ou seja, desapropriar
imóveis rurais por interesse social, o Governo rompe
com seu principal interlocutor, ao mesmo tempo que
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se define, contraditoriamente, como mediador entre em Roma na Cúpula Mundial da Alimentação, em
o movimento social dos trabalhadores rurais e as en- novembro passado, reconhecendo que a solução
tidades ruralistas. para tirar da miséria absoluta 32 milhões de brasilei-

Note-se que, diferentemente do que ocorrera ros depende, basicamente, do sucesso da reforma
na chamada Nova República, o projeto de Governo agrária.
não parece basear-se num plano detalhado, nos O Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiá-
moldes do Plano Nacional de Reforma Agrária rios pretende realizar mudanças na estrutura fundiária
(PNRA), amplamente discutido pela sociedade. Exis- do País sem atender às pressões do movimento social
tem "diretrizes" e "metas", e discute-se tecnicamente organizado. Ou seja, quer fazer reforma agrária onde
formas de alcançá-Ias. não existe tensão social nem conflitos de terra!

Buscando aqui e ali, juntamos algumas peças do Preso às leis e às normas técnicas, como se
quebra-cabeças govemista em relação à reforma agrá- espera de um órgão de governo, esquece que o pró-
ria. Fala-se na "pré-seleção" de áreas no Norte e Cen- prio caráter "extraordinário" de sua existência pode-
tro-Oeste do País para assentar 20 mil famílias; fala-se ria dar margem à elaboração de um plano de refor-
num acordo com o Banco do Brasil que possibilitaria ma agrária que permitisse que as áreas de conflito ti-
àqueles que devem ao banco pagarem suas dívidas vessem prioridade nas ações legais.
com terra que, por sua vez, seriam comprados com Tí- Dificilmente atingirá suas metas em consenso
tulos da Dívida Agrária pelo Incra. Em relação aos con- com as reais necessidades do país, embasado ape-
flitos de terra, fala-se que seria preciso que o Poder nas no legalismo e tecnicismo, que pouco tem feito
Legislativo dotasse o Executivo de instrumentos para por uma estrutura agrária justa no Brasil.
intervenção rápida nas áreas de tensão; fala-se de Técnicos do Governo e mesmo setores de uma
uma "reivenção da reforma agrária" junto às universi- esquerda dita progressista afirmam que o Brasil não
dades, que se traduziria em transferência do saber, do precisa reformar sua estrutura agrária para se desen-
conhecimento e da tecnologia aos assentamentos e volver economicamente. Não precisa sequer ampliar a
acampamentos; fala-se de realizações como o Projeto produção agrícola. Isso é um grave equívoco político.
Lumiar, que teria implantado um serviço descentraliza- Pergunta-se: o desenvolvimento econômico in-
do de apoio técnico às famílias assentadas e o Cédula dividual de milhões de despossuídos não seria um
da Terra, por meio do qual, com o apoio do Banco Mun- bom caminho para o desenvolvimento econômico e
dial, estaria se barateando o custo da família assentada; social do Brasil?
fala-se da realização do I Censo Nacional de Reforma Em resumo, se faz tudo no Ministério Extraordi-
Agrária, uma ação conjunta com 35 universidades brasi- nário de Política Fundiária, menos uma reforma
leiras que mostrará quantos são, onde estão e como vi- agrária de fato.
vem os milhares de trabalhadores rurais assentados. O Governo, para desviar a atuação de sua ine-

Não se trata, srªs e Srs. Deputados, de des- ficácia, elegeu o Movimento dos Trabalhadores Ru-
considerar tais iniciativas. Mas pergunto: onde está a rais Sem Terra como inimigo. Esquece que não são
reforma agrária, constantemente alardeada como apenas o sem-terra quem estão clamando pela re-
prioridade do Governo FHC? forma agrária. Estão aí também nossa histórica Con-

O Ministério Extraordinário de Política Fundiá- tag, com suas federações e sindicatos de trabalha-
ria quando a executa, atua emergencialmente, sob dores rurais; estão inúmeras entidades confessionais
pressão do movimento social. Em suma, a tecnicida- e de apoio ao movimento social; organizações não go-
de das propostas do órgão fundiário é atropelada pe- vemamentais nacionais e intemacionais; a sociedade
las demandas impostas pelos trabalhadores. Por ou- brasileira como um todo. No entanto" o Governo teima
tro lado, sabemos muito que não existe tecnicismo em bater no MST, acusando-o de invasor de terras, de
puro em nenhum órgão do Governo. A vontade polí- golpista, de "sem lei". Vamos nos deter um pouco nes-
tica está por trás de todos atos governamentais. Em ta questão. Vamos lembrar aqui, srªs. e Srs. Deputa-
suma, não há vontade política deste Governo para dos, a história dessa organização, que apesar de re-
fazer a reforma agrária. cente é herdeira e continuadora de urna longa tradição

O Governo consegue, ainda, ser contraditório. de lutas no Brasil, como as ligas camponesas e as re-
Enquanto criticava a politização da reforma agrária, voltas do sudoeste do Estado do Paraná.
no sentido partidário do termo, o Presidente da Re- O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
pública assinava o relatório oficial sobre a fome no Terra, cujo primeiro congresso nacional aconteceu
Brasil (Relatório Nacional Brasileiro), apresentado em janeiro de 1985, precedido de um encontro na-
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cional em janeiro de 1984, data sua origem em con- semelhante que procuraram o MST para ter urna
corrências de conflitos pela posse da terra aconteci- chance de voltar para o campo. Conforme relata um
do no Sul do País a partir de 1979. religioso que intermediou a aproximação destes e de

Lembremos aqui as mobilizações nas fazendas outros albergados de São Paulo para os acampa-
Macali e Brilhante, relacionadas com a reserva indí- mentos, "a reforma agrária virou a grande saída para
gena de Nonoai, no Rio Grande do Sul, da luta dos que os excluídos voltem à terra, constituindo nova-
agricultores que perderam a terra com a construção mente a família que haviam perdido".
da Barragem de Itaipu, e das ocupações das fazen- O Governo acusa os sem-terra de serem vi0-

das Burro Branco, em Campo Erê, Santa Catarina, e lentos, golpistas, revolucionários demais para estes
Primavera, em Andradina, no Estado de São Paulo, mornos tempos de globalização. Ora, vamos nos de-
em 1980; e da imensa luta pela resistência da terra, ter aqui em uma pesquisa feita pela DataFolha, pu-
por milhares de arrendatários que trabalhavam nas blicada pela Folha de S.Paulo, em caderno especial
fazendas dos Municípios de Navirai, Glória de Dou- "Sem Terra", de 30 de julho-de 1996.
rados, entre outros, do Mato Grosso do Sul. Foram entrevistados 578 trabalhadores, dos

Lembremos ainda o acampamento formado na acampamentos Macaxeira, no Pará, Barriguda, em
Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta, Rio Grande Minas Gerais, Pontal do Paranapanema, em São
do Sul, como exemplo de "lutas isoladas" no Sul do Paulo e Alvorada, no Rio Grande do Sul. Vamos aos
País que provocaram a articulação entre os campo- números encontrados na pesquisa, esclarecedores
neses que delas participaram. de um universo de agricultores pacatos, pobres, mo-

O Governo acusa os sem-terra de invadir pro- derados politicamente e defensores da propriedade
priedades privadas. Ora, a utilização de ocupações privada da terra:
de terras privadas, seguidas da formação de acam- 76% são agricultores ou lavradores; 86% são
pamentos, como instrumento de luta pela terra, está filhos de agricultores ou lavradores; 78% declararam
ligada a uma trajetória antiga de mobilizações cam- pretender plantar produtO$. comercializáveis (ou seja,
ponesas, notadamente no Sul do Brasil. não para subsistência apenas); 17% já foram pro-

A crença e eficácia dessa forma de mobiliza- prietários de terra; 79% nunca foram proprietários de
ção parece atrelada às próprias experiências de pe- terra; 3% eram posseiros; 90% são analfabetos ou
quenos produtores agrícolas em conflitos de terra não acabaram o primeiro grau; 32% não têm ne-
que marcaram aquela região durante os anos 50/60, nhum bem de valor; 87% estão acampados a menos
quando essa tática foi engendrada com relativo êxito. de um ano; 51 % se declararam simpatizantes do PT;
No início dos anos 60, no noroeste do Rio Grande do 25% disseram não ter partido; 35% votaram em
Sul, ficou nacionalmente conhecida a ocupação da Fa- Lula, 35% votaram em Fernando Henrique Cardoso;
zenda Sarandi, no Município do mesmo nome. 53% preferem produzir privadamente; 43% preferem

O Governo acusa os sem-terra de estarem ca- produzir coletivamente; 43% preferem vender a pro-
dastrando pessoas vindas de núcleos urbanos para dução individualmente; 47% preferem vender a pro-
formar acampamentos. Para a Comissão Pastoral dução, coletivamente; 88% disseram achar desne-
da Terra, entidade ligada à Conferência Nacional cesssárias armas de fogo.
dos Bispos do Brasil, há uma tendência neste final Conforme os dados apresentados, o que une
de século de que grandes contingentes populacio- os sem-terra do Brasil é ~m passado e um objetivo
nais que habitam as periferias de cidades brasileiras, comuns. Na grande maioria são agricultores e aspiram
excluídos da vida econômica e social, voltem para o a independência financeira. Além da experiência ante-
campo e ocupem terras, por acreditarem ser esta a rior na agricultura, seja comQ lavrador seja como bóia-
única possibilidade de sobrevivência. fria, os acampados têm tradição familiar no campo.

Para muitos, é a complementação do círculo Dos sem-terra pesquisados, 61 % nunca trabalharam
"da roça para a favela e dela para a roça". A análise na cidade.
da CPT traz depoimentos de desempregados da Esses resultados, afirma a matéria, desencora-
Grande São Paulo que ingressaram no MST e de- jam intepretações de que o MST seja composto por
c1araram: "Se Deus quiser, vou poder plantar meu oriundos de regiões urtanas. Ao contrário, a pesqui-
pedaço de terra"; "Não adianta mais ir para a cidade, sa mostra que na maioria são pessoas pobres do
o negócio é ficar no campo mesmo". meio rural, os chamados excluídos do campo. Sus-

O Jornal do Brasil, de 8 de setembro de 1996, cam acampar porque querem deixar de ser desem-
traz mais depoimentos de trabalhadores em posição pregados; porque querem produzir para sustentar a
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família; ou, simplesmente, porque querem ter um lu
gar para morar.

a Governo acusa os sem-terra de não se satis
fazerem só com a terra, de querer mais, querer o po
der. José Rainha Jr., membro da direção do MST, se
defende destas acusações declarando que o MST é
uma organização social que luta pela terra, pela re
forma agrária e pela democracia. Ocupar terras de
volutas e improdutivas, que não cumprem sua fun
ção social, afirma, está previsto nos arts. 185 e 186
da Constituição.

Talvez o crime dos sem-terra seja o de ter uma
proposta de reforma agrária ampla, detalhada e am
biciosa. Quase utópica, até. Sua insistência em ir
além da criação de pequenos produtores no campo
tem sido fruto de inúmeras críticas e denúncias.
Mas, como disse Rainha, ninguém numa democracia
pode negar à organização social a defesa de um
mundo mais igualitário.

Os sem-terra não têm força político-partidária
para ascender ao Poder Executivo. a que assusta
as forças conservadoras é que as metas do MST 
aceitemos bastante humanas e progressistas 
atraem milhares de homens, mulheres e crianças
Brasil afora, no campo e nas cidades.

Os sem-terra defendem um sonho, e é muito
difícil combatê-lo com estatísticas e argumentos eco
nomicistas.

A proposta de reforma agrária dos sem-terra é,
na verdade, a proposta do movimento social dos tra
balhadores rurais como um todo. Uma reforma agrá
ria que tem por objetivo garantir trabalho para todos,
com a conseqüente distribuição de renda; produzir
alimentação farta, barata e de qualidade para toda a
população brasileira, possibilitando segurança ali
mentar para toda a sociedade; garantir o bem-estar
social e a melhoria das condições a todos os brasi
leiros; buscar permanentemente a justiça social, a
igualdade de direitos em todos os aspectos: econô
mico, político, social, cultural e espiritual.

Qual o problema de uma proposta de reforma
agrária que sonha com difundir os valores humanis
tas e igualitários nas relações entre as pessoas?
Será ainda rotulado como subversivo um sonho de
um país onde sejam eliminadas as práticas de dis
criminação racial religiosa e de gênero?

A reforma agrária sonhada pelo movimento so
cial é ampla, e no seu rastro, os trabalhadores espe
ram que ela vá contribuir para a criação de condiçõ
es objetivas de participação igualitária da mulher na
sociedade, respeitando sua igualdade de direitos.

Da mesma forma, imaginam que a reforma
agrária ajudará a preservar e recuperar os recursos
naturais, como solo, águas e florestas, de maneira a
se ter um desenvolvimento auto-sustentável.

Finalmente, a reforma agrária sonhada ajudará
a implementar a agroindústria e a indústria como fa
tor de desenvolvimento do interior do País.

Os trabalhadores rurais de norte a sul do Brasil
sonham com uma reforma agrária que regularia um
conjunto de medidas estruturais e que começaria ne
cessariamente pela democratização da propriedade
da terra e dos meios de produção.

Para isso, se deveria alterar a atual estrutura
de propriedade, realizando desapropriações (como
indenizações aos proprietários) e expropriações
(sem indenizações, nos casos de grileiros, crimino
sos, cultivo de drogas, contrabandistas, trabalho es
cravo, etc.) para que se garanta o direito de todos
trabalharem na terra.

Todos esses anseios e sonhos do movimento
social demonstram que os agricultores de nosso
País, mais do que ninguém, sabem que reforma
agrária não é só recortar terras. Por isso defendem a
idéia de que a democratização da terra deveria se
guir critérios como priorizar o assentamento em ter
ras próximas às cidades, viabilizando o abasteci
mento de forma mais barata e a infra-estrutura eco
nômica e social; e que o tamanho e forma das pro
priedades dependerão de cada região, da sua voca
ção natural e das perspectivas de desenvolvimento
local.

Além disso, os trabalhadores rurais têm suges
tões interessantes ao Governo, tais como limitar a
propriedade de terras a bancos, empresas estrangei
ras e grupos industriais nacionais, que não depen
dem da agricultura; que a garantia da propriedade e
de sua função social seja realizada através da apli
cação de várias formas de titulação e legitimação,
como concessão de uso, propriedade definitiva, títu
lo coletivo, etc.; proibição de cobrança de renda da
terra; impedimento da venda de lotes, por parte dos
beneficiários da reforma agrária; democratização do
uso das águas, garantindo o uso coletivo pelas co
munidades para sua subsistência e extrativismo; pe
nalizar e recolher as terras mal utilizadas ou em dívi
da de impostos; e adequar a distribuição das terras
públicas, devolutas (da União e dos Estados) a es
ses objetivos.

Os agricultores de nosso País têm ainda mui
tas outras sugestões nas áreas de organização da
produção e de política agrícola, ou referentes à in
dustrialização do interior do País e ao desenvolvi-
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mento do Semi-Árido (programa de irrigação e com- em vender uma imagem de um Brasil moderno, de-
bate à seca no Nordeste). mocrático pronto a integrar-se a um mundo ficticia-

Isto posto, pergunto: qual é mesmo a proposta mente globalizado.
de reforma agrária do Governo? Mas para o Departamento de Estado dos Esta-

Só agora, quando o movimento social bate Iite- dos Unidos, o Serviço Internacional dos Direitos do
ralmente em sua porta, FHC falou à Nação sobre um Homem, o Conselho Mundial de Igrejas e diversas
documento a ser lançado, intitulado Programa Agrá- embaixadas estrangeiras no Brasil a reforma agrária
rio Brasileiro. é um ingrediente vital para se estabelecer uma de-

Notem o receio do Governo em utilizar as pala- mocracia significativa no País.
vras "reforma agrária" em suas políticas para a terra. Diversos organismos internacionais vêm criti-
O Ministério, além de extraordinário, é de "assuntos cando a lentidão da justiça brasileira, que seria fre-
fundiários". O programa de metas é "agrário". qüentemente não confiável, sobretudo na área rural,

onde os donos da terra usariam a violência para re-
Ao invés de unir-se ao anseio nacional pela re- solver disputas e influenciar a justiça local.

solução do problema dos sem-terra, que traz em seu Tais declarações, facilmente acessadas pela
bojo a solução para os problemas da fome e da vio-

Internet, fazem parte das repercussões, no exterior,
lência urbana, o Governo prefere se isolar em um dos conflitos de terra no Brasil, que acabam influen-
discurso arrogante, ofensivo e ameaçador.

ciando, de alguma forma, empresários, autoridades
Quando já não tem mais argumentos para justi- e turistas estrangeiros.

ficar sua ineficácia na resolução da questão da terra A violência rural no Brasil foi tema da Subco-
no Brasil, FHC apela para o etemo argumento da falta missão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra,
de verbas. Afirma que para assentar um milhão de fa- em agosto de 1996, e da Comissão de Direitos Hu-
mílias seriam necessários quarenta bilhões de reais. manos da ONU, em março de 1997.

Façamos uma pausa aqui para lembrar que, A necessidade de uma reforma agrária no Bra-
em 1996, o mesmo FHC afirmava que não faltariam sil deixou de ser bandeira de luta de setores mais ra-
recursos para a reforma agrária. O Orçamento da dicais da sociedade para se transformar em anseio
União liberou uma verba de 1,5 bilhão de reais para de amplas camadas de nossa população. É mesmo
a mesma. Destes recursos, 30% referem-se à manu- questão que extrapola fronteiras, como se percebe
tenção da máquina administrativa do Incra e outros pela repercussão internacional dos massacres acon-
quatrocentos milhões em Títulos de Dívida Agrária tecidos em conflitos pela posse da terra.
para desapropriações. Na abertura do Fórum Permanente de Líderes,

Dos recursos aprovados, o Govemo liberou ape- da Gazeta Mercantil, para o ano de 1997, os em-
nas 1,251 bilhão, e os liberou a conta-gotas, trazendo presários brasileiros chegaram à conclusão de que
grandes prejuízos para o processo de imissão de pos- não há mais como prosperar sem que se consiga
se e para as atividades do Incra. Basta ver que até o melhorias nos indicadores de distribuição de renda e
dia 30 de novembro de 1996 o Incra tinha gasto ape- riqueza. Na plenária, as mais de cem lideranças em-
nas 862 milhões de reais, enquanto havia disponível presariais reunidas em Belo Horizonte abordaram o
no Orçamento 460 milhões que não foram gastos! tema "Cidadania e Riqueza Nacional".

O que há por trás disto, Sras. e Srs. Deputa- Os debates indicaram que sem que se resol-
dos? Incompetência? Burocracia? Pouco caso? O vam os problemas estruturais, como o acesso de
mais grave de tudo isso é que FHC insiste em dizer toda a população à saúde e à educação, à democra-
que para seu Governo a reforma agrária é prioritária! tização dos recursos, à questão fundiária e à globali-

Justiça seja feita ao Presidente. Ao utilizar-se zação, o Plano Real não demorará a dar fortes si-
do eterno argumento da falta de verbas, S. Ex!! ino- nais de fragilidade.
vou. Sugeriu que o dinheiro da reforma agrária ve- Há, Sras. e Srs. Deputados, um grave proble-
nha de novos impostos! Um Governo que não tem ma cadastral e censitário no campo brasileiro, que
vontade política para cobrar o ITR de nossos latifun- encobre por sua vez irregularidades como superpo-
diários, quer agora penalizar a população que vem sição de títulos, grilagem, desrespeito à legislação
apoiando a marcha dos sem-terra e a reforma agrá- trabalhista e sonegação fiscal.
ria ameaçando-a com novas tributações! A máxima de que é através de cadastros, in-

O Presidente da República tem viajado muito quéritos e informações detalhadas que se governa,
desde que assumiu o Poder Executivo. Preocupa-se neste caso parece estar invertida. O controle e a
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pressão de grupos ligados ao latifúndio se dá justa
mente pela inexistência destes dados. Daí a neces
sidade urgente de se regularizar os arquivos cadas
trais do Incra e de se produzir mapas fundiários mais
detalhados, além de se refinar substancialmente os
censos agropecuários.

Sr. Presidente, infelizmente hoje uma sexta-fei
ra, quando os Srs. Parlamentares viajam para seus
Estados, não podemos abrir um debate para se dis
cutir o problema da reforma agrária no Brasil. É um
país grande, em um continente imenso, onde há
muita miséria: são mais de trinta milhões de brasilei
ros na indigência.

Acreditamos que isso não se deve apenas aos
latifundiários gananciosos pelas terras. É necessário
que o Governo como um todo e nós, do Congresso
Nacional, possamos nos unir e distribuir esses cerca
de trinta milhões de terras que os trabalhadores ne
cessitam; que possamos retirar da periferia das
grandes e pequenas cidades o homem que nasceu
no campo, que deseja trabalhar e produzir, fazendo
com que ele possa realmente trabalhar e produzir.

O Bloco formado pelos partidos de esquerda
também está trabalhando para apoiar o Governo no
seu chamado projeto de estabilização da economia.
Porém, pergunto: como estabilizar a economia de
um país enorme como o Brasil se não se dá condi
ções de fazer a reforma agrária? Sem ela não va
mos ter estabilidade. Precisamos produzir, levar o
homem ao campo, dar-lhe condições, assistência
técnica, oferecer-lhe preços para seus produtos. As
sim, vamos ter uma sociedade feliz, um Brasil prós
pero, respeitado da maneira como está e da maneira
como países, chamados de Primeiro Mundo, incenti
vam os projetos para desenvolvimento do País. Va
mos afundando a cada dia.

Ouvimos atentamente o pronunciamento no
Grande Expediente do Deputado Chico Vigilante,
quando reclama da aprovação de uma chamada re
forma administrativa. Concordo com V. Ex'! Essa é a
reforma da vergonha, dos marajás, que dá teto a quem
já tem teto; é a reforma de desempregar quem ainda
sonha com o trabalho público e um emprego estável.

Sr. Presidente, vamos concluir fazendo um
grande apelo à Nação por intermédio dos seus rep
resentantes, com a experiência de quem convive
com o problema das secas no Nordeste, de quem vê
no seu dia-a-dia o drama de uma população que so
fre na própria pele o flagelo das secas e a explora
ção a que é submetida pelos latifundiários nordesti
nos (aqueles mesmos que recebem do Governo as
benesses do Poder Público com a construção de

grandes açudes, tornando úmidas as terras circunvi
zinhas e as grandes várzeas de suas propriedades),
gostaria de enviar uma mensagem ao Presidente da
República: mais respeito, Sr. Presidente, para com o
povo que o ajudou a eleger-se Chefe da Nação bra
sileira; mais respeito para com o nosso homem do
campo; mais respeito para com a opinião pública ur
bana cada dia mais consciente.

Os que estão pedindo uma reforma agrária não
são moleques nem seus inimigos acadêmicos, nem
agitadores, subversivos ou "sem lei"! A reforma
agrária é anseio daquela parte do Brasil que ainda
acredita em conceitos como "nação" e "cidadania",
talvez fora de moda nesses ventos neoliberais que
insistem em soprar no Planalto Central. A reforma
agrária é o anseio de cada homem, mulher e criança
que sofrem na pele a fome e a violência urbana e
daqueles que têm compaixão dos que sofrem.

Estamos falando em produção de alimentos, es
colas, postos de saúde, agroindústrias, urbanização,
enfim, em tudo o que poderá acontecer num Brasil
com uma estrutura agrária mais moderna e produtiva.

Por isso, em meu nome e no da bancada fede
ral do Partido Socialista Brasileiro, protesto contra a
falta de propriedade do Governo pela reforma agrá
ria, sua vagarosidade, inoperância e preocupação
maior com a propaganda do que com a solução dos
problemas sociais.

Em meu nome e no da bancada federal do Par
tido Socialista Brasileiro saúdo os sem-terra, que es
tão em marcha.

No início deste discurso, menciono os diversos
grupos representados nesta caminhada. Falarei ago
ra de uma ausência sentida. Não estão caminhando
alegremente, ao lado de seus companheiros acam
pados, dezenove homens que um dia sonharam em
ter seu pedaço de terra para trabalhar; dezenove vo
zes que não se calaram. que falam pela boca dos
sem-terra que estão chegando a Brasília. Refiro-me
aos dezenove trabalhadores rurais assassinados há
exatamente um ano em Eldorado do Carajás, no
Pará. Que suas mortes não representem apenas um
aumento nas estatísticas de assassinatos em confli
tos de terra no Brasil; que representem, isto sim, um
basta na violência do latifúndio, na conivência das
autoridades e na impunidade generalizada.

Para que essas mortes não sejam esquecidas,
para que se faça justiça, marcham os sem-terra até
nossa cidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, louvemos sua caminhada e, em uníssono, te
nhamos a honra e a satisfação de dizer: bem-vindos,
trabalhadores brasileiros, à Capital do seu País. O



O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
cebi no meu gabinete duas correspondências que
demonstram a difícil situação por que passa o setor
primário nacional, especialmente no Estado do Rio
Grande do Sul.

A primeira correspondência, oriunda do Municí
pio de Victor Graett, é do Presidente da Câmara Mu
nicipal. Alerta para as dificuldades que o setor agrí
cola vem passando no Estado do Rio Grande do Sul
e faz apelo ao Ministério da Agricultura para que au
torize o repasse de investimentos do Pronaf através
de cooperativas de crédito rural. Essas cooperativas
não estão tendo acesso ao Pronaf. Na realidade,
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Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra é dengue está fora de controle no Pará. Somente de-
uma realidade. Agora, a reforma agrária será feita na pois que transcorrerem cinco meses das primeiras
lei ou na marra, e terá o nosso apoio. comprovações dos casos de dengue no Estado é

Era o que tinha a dizer. que foram iniciar, segunda-feira última, o Plano
O SR. OLAVIO ROCHA - Sr. Presidente, peço Emergencial de Combate à doença. Estão esque-

a palavra pela ordem. cendo que a malária também mata, e mata muito,
O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Tem principalmente quando não se faz a prevenção con-

V. Exª a palavra. tra a mesma, caso dos municípios do sul do Pará.
O SR. OLAVIO ROCHA (PSDB - PA. Pela or- A ilha do Marajó passou a ser o grande foco da

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- malária, que somente veio ter atenção especial da
te, Sras. e Srs. Deputados, a Regional da Fundação Fundação Nacional de Saúde depois dé o fato ter
Nacional de Saúde do Estado do Pará encontra-se transbordado as raias dos seus limites. Isso de-
inoperante diante do surto de doenças de inverno, monstra que a Regional dessa instituição não está
como a dengue, a malária, a meningite e até mesmo cumprindo com seus objetivos, pois a prevenção e a
a gripe, que vêm assolando o Estado. Tem-se notí- conscientizaçã0 da população não foram feitas no
cias de que a dengue já atinge quase trinta municí- tempo devido. Da mesma forma vem ocorrendo nos
pios e que estão sendo considerados de alto risco. Municípios de Dom Eliseu, Rondon do Pará e tantos

Em nosso Estado, a Fundação não dispõe de outros do sul do Estado.
estrutura que dê suporte em termos de prevenção Portanto, metas e diretrizes referentes a sa-
contra essas doenças que há muito já foram erradi- neamento ambiental e habitacional, que devem ser
cadas do País, pois faltam médicos e técnicos. ministradas pela Fundação, não foram levadas a sé-
Doenças como febre amarela, malária e outras estão rio. Como conseqüência, temos hoje inúmeros muni-
voltando, e o pior é que a própria Capital do Estado cípios em situação de calamidade pública, por não
encontra-se com índices preocupantes de dengue. terem tido a orientação e recursos necessários por

Os que mais sofrem são os municípios do sul parte da Fundação.
do Estado, que estão jogados à própria sorte. Neles Esperamos que essa instituição leve mais a sé-
são registrados números elevadíssimos de casos rio suas funções, pois a vida humana merece, por par-
dessas doenças, sem que a Fundação consiga detê- te de todos nós, respeito e condições dignas de vida.
las. E o pior é que não se sabe que providências fo- Era o que tinha a dizer.
ram tomadas para ajudar esses municípios a comba- Sr. Presidente, peço a V. Exª que meu pronun
terem tais doenças. ciamento seja divulgado no programa A Voz do Bra-

Ouve-se falar muito em medidas para reter o sil, bem como nos demais meios de comunicação da
surto dessas epidemias, mas nada de concreto foi Casa.
realizado até o momento. Somente agora, que o Es
tado se encontra com surto alarmante dessas epide
mias, é que estão sendo providenciados quatrocen
tos milhões para serem aplicados, num período de
três anos, no combate a essas doenças.

Sr. Presidente, fui acometido de malária falci
parum no final do mês passado. Agora encontro-me
em fase de tratamento. Imagine as populações mais
carentes do sul do Estado e da Transamazônica,
que não dispõem de nenhuma assistência médica
ou de primeiros socorros para combater essas doen
ças. O que está ocorrendo no Estado do Pará é,
sem dúvida alguma, omissão por parte da Fundação
Nacional de Saúde, a quem cabe a coordenação
dessas endemias.

Não se vê mais a figura do mata-mosquito, dos
sanitaristas que davam as instruções necessárias e
preveniam a população, em especial as de baixa
renda. Na realidade, o que está ocorrendo é que a
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elas é que têm vinculação direta com os pequenos
agricultores, com as pequenas propriedades. Sem
dúvida alguma, tais recursos seriam fundamentais
para esses pequenos agricultores, que agora, no Rio
Grande do Sul, vêm sofrendo com a estiagem pro
longada, o que está inviabilizando a cultura de soja
nesta safra de verão.

A segunda correspondência é oriunda da Fe
deração das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio
Grande do Sul, relativamente à média e à grande
propriedade, que também vêm sofrendo com essa
prolongada estiagem de mais de sessenta dias no
meu Estado.

Sr. Presidente, solicito a interferência da Casa
junto ao Ministério da Agricultura para que as dívidas
vincendas dos financiamentos de custeio, por parte
das lavouras no Estado do Rio Grande do Sul, pos
sam ser prorrogadas, pois, com a situação da cultura
de soja, em função da estiagem, prevê-se t1ma que
da muito grande na venda dos produtos no Estado
do Rio Grande do Sul.

Solicito, também, novo cronograma de amorti
zações dos financiamentos concedidos pelo

BNDES. Com essas medidas, Sr. Presidente, temos
certeza de que o problema seria amenizado e man
teria ainda em atividade tanto os pequenos quanto
os médios agricultores do meu Estado, que vêm so
frendo, ao longo dos últimos anos, devido à estia
gem, o problema com o preço de venda de seus pro
dutos e também como crédito do custeio para o fi
nanciamento de suas lavouras.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Vai-se
passar ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Encer
ro a sessão, convocando outra para a próxima se
gunda-feira, dia 14, às 14 horas.

AVISOS

PROPO~ÇÕESEMFASEDEEMENDAS
OU RECURSOS

l-EMENDAS

Prazo de 5 sessões para apresentação de Emendas
(Art. 216, § 1º do RICO).

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:

N2 120197 (DO SR. PAES LANDIM) - Acrescenta pa-
rágrafos ao art. 255 do Regimento Interno.

PRAZO - 32 DIA: 14-4-97
ÚLTIMO DIA: 16-4-97

N2 121197 (DO SR. PADRE ROQUE) - Acrescenta
inciso ao § 2º do art. 244 da Resolução nº 17, de
1989, que aprova o regimento interno da Câmara
dos Deputados.

PRAZO - 32 DIA: 14-4-97
ÚLTIMO DIA: 16-4-97

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- ABRIL DE 1997-

Data Dia da Semana Hora Nome

14 2ª-feira 15:00 Pedro Valadares
15:25 Airton Dipp
15:50 Carlos Airton
16:15 Carlos Cardinal
16:40 Humberto Costa
17:05 Bonifácio de Andrada
17:30 Aroldo Cedraz
17:55 Vânia dos Santos
18:20 Cláudio Chaves

15 3ª-feira 15:00 Padre Roque
15:25 Alzira Ewerton

16 4ª-feira 15:00 José Linhares
15:25 Teté Bezerra

17 5!1-feira 15:00 Moisés Bennesby
15:25 Ricardo Barros

18 6ª-feira 10:00 Dalila Figueiredo
10:25
10:50 Zaire Rezende
11:15 Sérgio Miranda
11:40 Adroaldo Streck
12:05 Arlindo Vargas
12:30 Nárcio Rodrigues
12:55 Freire Júnior
13:20 Luciano Zica

22 3!!..feira 15:00 Luiz Carlos Hauly
15:25 José Augusto

23 4!1-feira 15:00 José Genoíno
15:25 Matheus Schmidt



ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A V I 5 O N° 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 10.04.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

2 - PROJETO DE LEI N° 1.425-B/96 - do Sr.
Elias Murad - que "torna obrigatória a presença
de quatro port~ .nos veículos destinados ao
transporte individUai de passageiros - táxis".
(Apenso o Projeto de Lei nOs 1.857/96)
RELATOR: DEPUTADO JOSÉ REZENDE

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I 5 O N° 05/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 10104/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2a Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 895-A/95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a
inclusão de parágrafo único no inciso IV do
art. 8° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 -
Estatuto da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

1 -

2 -

PROJETO DE LEI N° 2.551/96 - do Sr.
Wigberto Tartuçe : que "dispõe sobre as vagas
de emergência em estacionamentos de
fan'nécias e drogarias".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO

PROJETO DE LEI N° 2.580/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "obriga a menção no cardápio de
restaurantes da advertência: utiliza fornos de
microondas".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO



09440 Sábado 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

7 - PROJETO DE LEI N° 2.736/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre os 6 
guichês de caixa nas agências bancárias".
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO

8 - PROJETO DE LEI N° 2.831/97 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "torna obrigatória a
criação de parques destinados à preservação
do meio ambiente em todos os municípios 7 -
brasileiros".
RELATORA: Dep'ltada REGINA UNO

3 -

4-

5 -

6-

PROJETO DE LEI N° 2.585/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "altera o art. 5° da Lei nO 8.677. de
13 de julho de 1993, que 'dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento Social, incluindo 2 -
no Conselho Curador do Fundo um
representante dos mutuários do Sistema
Financeiro da habitaçãolll

•

RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
3-

PROJETO DE LEI N° 2.690/96 - do Sr.
Fernando Ferro e Outros - que "altera a Lei n°
7.802, de 11 de julho de 1989, para
acrescentar parágrafos ao art. 13".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ

PROJETO DE LEI N° 2.703/97 - do Sr. Antônio
do Valle - que "dispõe sobre a abertura de
créditos especiais e similares por instituições
financeiras, e dá outras providências". 4 -
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER

PROJETO DE LEI N° 2.710/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a rotulagem de
produtos vendidos como complementos 5 -
alimentares e como fonte natural de elementos
químicos".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE

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

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 "dispõ~ 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

PROJETO DE LEI N° 2.847/97 - do Sr. Edison
Andrino, que " dispõe sobre incentivos fiscais
ao desporto de rendimento".
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° 2.850/97 - do Sr. Romel
Anízio, que " institui sistema de bolsas de
estudo para estudantes de nível 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
Alves, destinado a estudantes do 1° grau da
rede pública e privada do país".
RELATOR: Deputado ALVARO VALLE

A V I S O N° 04/97
A V I S O N° 03/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 10/04/97
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 23 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.806/97 - da Sr.a,

Esther Grossi, que "acrescenta dispositivo à

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.
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1 -

2 -

PROJETO DE LEI N° 859/95 - do Sr.
Humberto Costa - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão, no currículo oficial
da Rede de Ensino, da disciplina 'Histórià da
Cultura Afro-Brasileira' e dá outras
prcwidências".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.946/96 - 'do Sr.
Maurício Requião - que "dispõe sobre
competências e formas de colaboraçáo entre
os sistemas de ensino".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARi:CER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O N° 4/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 14/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.765-A/96 - do Poder
Executivo (MSC n° 318/96) - que "dispõe sobre
a prestação de contas da aplicação de
recursos a que se refere a Lei nO 8.742, de 7
de dezembro de 1993, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

A V I S O N° 3/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 9/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

A - Da Análise do Mérito:

2 - PROJETO DE LEI N° 1.969/96 - do Sr. Luiz
Fernando - que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de ambulâncias pelas fundações de
assistência a pessoas carentes, nas condições
que estabelece".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

A V I S O N° 5/97

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 RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 2.840/97 - do Sr. Nilton
Baiano - que "iser.ta do imposto de renda os
rendimentos oriundos de aluguel de imóvel.
nos t~rmos que especifica".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 14/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A - Da Análise do Mérito:

1 - PROJETO DE LEI N° 2.801/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "estabelece a data
limite para solicitação de empréstimo no
âmbito do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional- PROER".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

2 - PROJETO DE LEI N° 2.824/97 - do Sr.
Germano Rigotto - que "dispõe sobre a
realização de leilão público, em Bolsas de
Valores, de títulos públicos estaduais e
municipais".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

A V I 5 O N° 4/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 10/4/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2a sessão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

A V I 5 O N° 06/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

Início: 09/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3° Sessão

1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 2,859/97 - do Sr. Carlos
Apolinário - que "dispõe sobre norma geral de
organização que torna obrigatória a avaliação
psicológica periódica dos integrantes das
polícias e corpos de bombeiros militares".
RELATOR: Depu1ado HÉLIO BICUDO

PROJETO DE LEI N° 2.862/97 - do Superior
Tribunal Militar - que "altera dispositivos da Lei
nO 8.457, de 4 de setembro de 1992, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

A V I 5 O N° 5/97

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.128/91 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
centralização do pagamento do pessoal da
administração federal em bancos oficiais e a
centralização dos negócios bancários das
empresas do setor produtivo estatal no Banco
do Brasil S/A
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

A V I 5 O N° 07/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 09/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3a SessãoRECEBIMENTO DE EMENDAS

AO SUBSTITUTIVO

Início.: 11/4/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.985/96 - do Sr.
Adelson Salvador - que "altera o texto da Lei n°
7.102, de 20 de julho de 1983, instituindo
dispositivos de segurança de instalação
obrigatória nas agências bancárias de
atendimento ao público".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO

1 -

2-

3-

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 ABíLlO

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

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
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11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
TELECOMUNICAÇÕES

AVISO N° 02/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 4.4.97
Prazo: 5 Sessões (prorrogado por mais 3 Sessões por Ato
do Presidente da Câmara dos Deputados)
Decurso: 7a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSJ,O

1 - PROJETO DE LEI nO 821. de 1995. do Senhor
Deputado Renato Johnsson. que "regulamenta
a Emenda Constitucional de nO 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: Deputádo ALBERTO GOLDMAN.

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 14:00 ÁS 18:00

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões. ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE -.-----------.----------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes --------- 6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas ------- 7052
Serviço de CPls---------------------------·-------------..--------7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6!:l78

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 35
minutos.)

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no artigo 38, do Regimento Interno, resolve, em adi
tamento ao Ato da Presidência, datado de 21-1-97,
que constituiu Comissão Externa destinada a "exa
minar, por 25 sessões, os termos e as condições ge
rais do processo de desestatização da Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD, inclusive as dados e docu
mentos disponíveis na central de informações sobre a
empresa designada oficialmente "Sala de Informações",
incluir o Deputado Haroldo Sabóia (PT - MA).

Brasília, 11 de abril de 1997. - Michel Temer,
Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no artigo 38, do Regimento Interno, resolve, em adi
tamento ao Ato da Presidência, datado de 26-3-97,
que constituiu Comissão Externa "para acompanhar,
por 8 sessões, a partir de 10-4-97, o surto da malária
no Estado de Rondônia", incluir o Deputado Silver
nani Santos (PPB - RO), em substituição ao Depu
tado Moisés Bennesby (PSDB - RO).

Brasília, 11 de abril de 1997. - Michel Temer,
Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.263, DE 1997

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, in
formações sobre o Processo Administra
tivo n!! 00000.013002195-97

Senhor Presidente:
Considerando que mesmo com a abertura de

investigações, em janeiro deste ano, no âmbito da
SOE-Secretaria de Direito Econômico, no Processo
Administrativo n!! 08000.013002195-97, as empresas
investigadas, a saber Merck S/A e MB Bioquímica
Ltda. continuam, segundo denúncias da Labnew Ind.
e Com. (empresa nacional de produtos médico-hos
pitalares, única na América Latina que produz tubos
para coleta de sangue a vácuo), a praticar ilícitos
econômicos, realizando novas "promoções", que vão
desde a venda de produtos abaixo dos custos de im
portação, até a venda de produtos que oficialmente
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não foram importados, pois não constam de declara
ções de importação.

Solicito a V. Exa. fundamentado no art. 50, § 22

da Constituição Federal, e nos 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, seja en
caminhado ao Exmo. Sr. Nelson Jobim, Ministro de
Estado da Justiça, o presente Requerimento para
que sejam prestadas as seguintes informações:

1) Quais os procedimentos adotados pela SDE
após a abertura do Processo Administrativo nll

08000.013002/95-97?

2) Quais as medidas que podem ser adotadas
pela SDE para coibir a prática de ilícitos econômicos
por parte das empresas investigadas no transcorrer
do Processo, retornando o mercado as suas condi
ções de normalidade, visto que durante a averigua
ção preliminar foi constatado a existência dos cita
dos ilícitos?

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Aldo Rebelo dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito da
Secretaria de Direito Econômico - SDE, informações
sobre o Processo Administrativo nll

08000.013002/95-97 e quais as medidas que podem
ser adotadas?

É o relatório

11- Voto do relator

Considerando que se econtram de acordo com
as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2ll'
da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 25 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 2.264, DE 1997

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Senhor Presidente,
No último dia 20 de fevereiro, através da Porta

ria nº 46, foi nomeado para exercer a Chefia da Divi-

são de Energia do Ministério das Minas e Energia no
Estado de São Paulo, o Sr. Mario Celso Hellmeister,
considerando:

a) que o Sr. Mário Hellmeister e dono de pos
tos revendedores de combustíveis na cidade de São
Paulo;

b) que dentre outras funções, cabe às Divisões
de Energia nos Estados fiscalizar os postos revende
dores de combustíveis;

c) que o Sr. Mário Hellmeister teve um de seus
postos interditados pelo Departamento de Controle
do Uso de Imóveis - Contru, quando houve vaza
mento de gasolina do mesmo, contaminando reser
vatórios de água de chuva de dois prédios comer
ciais na região da Av. Cidade jardim, obrigando inclu
sive o Corpo de Bombeiros a desocupar os prédios, re
tirando os funcionários da agência do Banco Itaú e da
agência de publicidade DP2, por risco de explosão;

d) que a nomeação do Sr. Mário Hellmeister
para chefiar a fiscalização dos postos revendedores
de combustíveis do Estado suscita preocupações
(inclusives já noticiadas pela imprensa), pois contra
ele existem questões, judiçiais (de falta de seguran
ça em seus postos) pendentes;

Solicito a V.ExI, em conformidade com o art.
50 da Constituição Federal, e os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
encaminhado o presente Requerimento de Informa
ções ao Exmº Sr. Raimundo Mendes Brito, Ministro
das Minas e Energia, para que seja prestado o se
guinte esclarecimento;

1) O Ministro das Minas e Energia, ao nomear
o Sr. Mário Hellmeister para a Chefia da Divisão de
Energia do Estado de São Paulo, tinha conhecimen
to dos fatos acima mencionados?

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PORTARIAS DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

O Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de
Minas e Energia, no uso da competência que lhe foi
subdelegada pela Portaria Ministerial

nº 39, de 10 de fevereiro de 1995, publicada
no Diário Oficial de 13 seguinte, resolve:

N2 46 - Nomear MARIO CELSO HELLMEIS
TER, para exercer o cargo em comissão de Chefe
da Divisão de Energia, código DAS-101.2, da Dele
gacia deste Ministério no Estado de São Paulo, na
vaga decorrente da exoneração de JOSÉ LUIZ SIL
VAGOMES.
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TIPO : LIMITADA

Sábado 12 09445

--------------------_._------------------------------------------------------'---
---NIRE MATRIZ----

35202622966 !
------~-----------

-INICIO DE ATIV.--
02/08/1958 !

--DATA DA CONSTITUICAO-
! 02/08/1958 l

---------C.G.C.---------
! 60.830.726/0001-83 !

--------EMISSAO-------
! 25/02/1997 16:24 !

--INSCRICAO ESTADUAL--
!

------------------------------------CAPITAL-------------------~----------------

100.000.000,00 1************************************************1 !

----------------------------------ENDERECO-------------------------------------
LOGR. :I'W CIDADE J ARD H1 NUMEF:O : 172 !
COMPLEMENTO: BAIRRO: JD EUROPA
MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 01454-000 UF: SP

·---------------------------~-------OBJETO--------------------------------------

POSTOS DE ALCOOL CARBURANTE, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DO REFINO DO !
PETROLEO EXCLUSIVE - GAS LIQUEFEITO <COD.42.33> !

·--------------------------TITULARISOCIOS/DIRETORIA----------------------------

MARIO CELSO HELU1EISTER, CPF 529.683.328-72, OCUPANDO O CARGO DE SOCIO
GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE
$ 90.000.0c!O,OO.

MAC ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, NIRE 35207509653, COM
VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADt DE $ 10.000.000,00.

-------------------------~~-----ARQUIVAMENTOS--------------------------------

NUM.DOC ! SESSAO ! ASSUNTO !
!

1.227/93-2

210.109/76--8

05/01/1993 ALTEJ="\ACOES: C{'1PITAL Df~ Ef"'PRESi~, SOCIOS, ~iLT.

~ pE·ORDEM INTERNA

EM FASE DE CADASTRAMENTO.CONTROLE=266973 0177

DENor1 I N?:•. COES ;'NTER 1ORES:

GRISOLIA E LANDI LTDA.
IRMAOS GRISOLIA LTDA.

------------------------------------------------------------------------------
M DAS INFORMACOES PAG.Ol
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JUNTA COMERCIAL DO ~STADO JE SAD PAULO

Abril de 1997

-----------------------------------EMPRESA------------------------------------
I

'--~lrRE MATRIZ-··----

INICIO CE ATIV,,----
09/07/1996

---------C.G.C.---------
!

--------EMISSAO-------
! 25/02/1997 16:24

--INSCRICAD ESTADUAL--
! !

-----------------------------------CAPITAL------------------------------------
10.000,00 (CEZ MIL REAIS.**********************************) !

---------------------------------ENDERECO-------------------------------------
LOGR.; AV JURUCE NUMERO: 36 !
COMPLEMENTO: BAIRRO: MOEMA
MUNICIPIO: SAD PAULO CEP: 04080-010 UF: SP

-----------------------------------DBJETO--------------------------------------
COMERCIO A VAREJO DE COMBUSTIVEIS
COMERCIO A VAREJO E POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
(-iUT0I10TORES
CPMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL~ COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS, COM AREA DE VENDA INFERIOR A 300 METROS QUADRADOS
EXCLUSIVE LOJAS DE CONVENIENCIA
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

----------------·----·-·--·-·------T I TULAFi:! SCiC I OS /D I FETOR I A..-----·--·------------------------
!

RAUL BENITO D'ELIA JUNIOR, NAC. BRASILEIRA, CPF 88.498.928~37~ RESIDENTE A I

AV JACUTINGA, 360, 5. AND.~ MOEMA, SAO PAULO, SP~ CEP 04515-030, NA
SITUACAO DE SOCIO. COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE $ 100,00.

MARIO CELSO HELLMEISTER, NAC. BRASILEIRA, CPF 529.683.328-72~ RESIDENTE A
AV ADOLFO PINHEIRO, ~720, SANTO AMARO, SAD PAULO, SP, CEP 04734-003, NA
SITUACAO DE SOCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA
SOCIEDADE DE :~ 9"900~O()n

·---------------------------------ARQUIVAMENTOS--------------------------------
~~UM . DOe ! SESS{lO ASSUNTO !

!

128.022/96-'6 EM FASE DE CADASTRAMENTO.CONTROLE=261971 0150 !

--------------------------_._----------------------------------------------------
IM DAS INFQRMACOES



Abril de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 12 09447

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHr-i CADASTRAL

--------------------·---------:,-------EMPRESA---------------------------- ---------
!

SERV BEM POSTO DE SERVICOS LTDA !
TIPO : LIMITADA !

---NIRE MATRIZ---
352001.~51161 !

--DATA DA CONSTITUICAO-
! 06/11/1979 !

--------EMISSAO-------
! 25/02/1997 16:23 !

-INICIO DE ATIV.--
06/U.l1979 !

---------C.GRC.---------
51.770.576/0001-79

--INSCRICAO ESTADUAL--
! !

------------------------------------CAPITAL------------------------------------
72.000.000,00 (*******~****************************************) !

---------------------------------OB8ERVACOES-----------------------------------
EXIGENCIAS: SOM. DAS QUOTAS NAO C~NFERE !

----------------------------------ENDERECO-------------------------------------
LoGR.: AV ADOLFO PINHEIRO NUr1EFm: 1710 !
COMPLEMENTO: BAIRRO: PINHEIROS !
MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 05005-000 UF: SP !

-----------------~---------------~-OBJETO---------------------------------------
POSTOS DE ALCOOL CARBURANTE, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DO REFINO DO !
PETROLEO EXCLUSIVE - GAS LIQUEFEITO <COD.42.33> !

MARIO CELSO HELLMEISTER, CPF 529.683.328-72, OCUPANDO O CARGO DE SoCIo
GERENTE, ASSINANDO PELÀEMPRE8A, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE
$ 64.000.000,00.

COMERCIAL LTDA, NIRE 35207509653, NA
DE PARTICIPACAo NA SOCIEDADE DE

F~EPr~ESENT ?',CAo
COM VALOR

MAC ADMINI8TRACAO E
SITUACAo DE SoCIO,
!\i- 7.200.000,00 •

---------------------------TITULAR/SoCIoS/DIREToRIA----------------------------
!
!
!
!
!
!
!
!

......_-----------------------------------------------------------------------------

----------------------,-------------ARQUIVAMENTOS--------------------------------
NUM.DOC SESSAO ASSUNTO

505/93-él 04/01/1993 ALTERACOES= CAPITAL DA EMPRESA, SaCIOS, ALT.
DE ORDEM INTERNA

201.318/96-9 EM FASE DE CADASTHAMENTO. CONTROLE=26664·7 0115
--------------------------------------------------------------------------------
=IM DAS INFoRMACOES PAG.!)l
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. Promover o reconhecimento público das autoridades e dos consumiciores, para o nosso trab:riho, tX1TTItl
movll11cntadores da vida econômica do nosso País, não permitindo um tratamento indígno da categoria no
aspeeto ecoaé'mico-financeiro ou moral.:

Criar e difundir mentalidade empresarial nos que atuam no nosso segmento, mediante conferências,
palestras, cursos, reuniões, etc.:

Ampliar a prestação de serviços até hoje mantidas pelo sindicato, visando tornar mais prática e menos
dispendiosa a atividade de Revenda em nosso município.:

Promover por todos os meios, a união dos Revendedores em torno de seu Sindicato e de sua Federação.:

Buscar incessantemente a renovação e transparência nas ações das Diretorias que dirigem a Entidade.:

Ter como escôpo, servir a comunidade, sem esquecermos que nossa atividade é comercial.:

Criar e apoiar Delegacias regionais na Cidade, buscando uma maior e melhor convivêneia eomercial
entre no~~sos associados:

Esses são os principais pontos que temos como proposta, aguardando seu apoio e presenç,a para
aumentarmos nossa plataforma. Sua expêriellcia é mUlto valiosa, não guarde-a apenas para voce(s).

Em breves dias, você (li) estará(iío) recebendo a visita de ull1l'epresentante nosso,
ASSOCIE-SE - É UM NOVO TEMPO.

Para seu conhecimento e atendimento do que precisar, colocamo-nos à sua disposição, citando abaixo
a relação do corpo diretivo do SEU SINDICATO.

Paschoal Vinicio Caltucci
Presidente

Raul Denito D'Elia
Dino Drugnera
Valdir dos Santos
Miguel Tadeu C. Morata
Carlos Alberto, C. Etzel
Rodolfo A. Cetertick

1°Vice· Presidente
2° Vice - Presidente
3° Vice - Presidente
Diretor Administrativo
Diretor Adm. Adjunto
Diretor Financeiro

João Calena
Mário Celso Hellmcisler
Douglas J. La Fcmina
Reinaldo Tacconi
Mário Corrêa Domingucs
Reinaldo José da Silva

Diretor Fin. Adjunto
Diretor de Imprensa
1° Suplente de Direloria
2° Suplente de Diretoria
3° Suplente de Diretoria
4° Suplente de Diretoria

Carlos Rodl"igues
Nelson Ferreira Lisboa
Noé de Freitas Leonardo

Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

Membros do Conselho Fiscal

Ronaldo Miranda
Sérgio Pereira Cruz
Américo Augusto

Cordialmente,
PascllOal Villicio Cattucci

1° Suplente
2° Suplenle
3° Suplente

Rua Gravi, 118 • Praça da árvore - Jabaquara - São Paulo • SP - CEP: 04143-050 - Fone/Fax: 579-3661
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ÁREA PRÓPRIA

o Ministro Raimundo Brito está nomeando che
fe da Divisão de Energia de São Paulo o empresário
Mario Hellmeister.

O órgão, entre outras funções, é encarregado
de fiscalizar os postos de combustíveis.

Alguns deles de propriedade do próprio Hell
meister.

GASOLINA VAZA E INTERDITA
AGÊNCIA DE PROPAGANDA

Um vazamento de gasolina contaminou ontem
os reservatórios subterrânios de água da chuva de
dois prédios comerciais na região da Avenida Cida
de Jardim, Jardim Paulistano, Zona Sul. O incidente
provocou a interdição do Banco Itaú e da agência de
propaganda DPZ. A medida foi tomada pelos bom
beiros para fazer a remoção do produto, através de
bombeamento para caminhões do Posto São Paulo
com auxílio de técnicos da Cetesb. O Departament~
de Controle do Uso de Imóveis (Contru), interditou o
posto Rede Mac, de bandeira São Paulo, único loca
lizado nas proximidades dos edifícios, no cruzamen
to com a Avenida Faria Lima, e de onde suposta
mente estava vazando o combustível.

Segundo a assessoria de imprensa da Cetesb,
um forte cheir? foi sentido nas garagens dos prédios
pela manhã. As 13 horas foi acionado o Corpo de
Bombeiros, que interditou os prédios. Até o início da
noite, os técnicos faziam a sucção do material conta
minado. O Contru exigiu testes de pressão para sa
ber se algum dos tanques do posto está avariado.
Se for constatado defeito, deverá ser trocado. So
mente depois desses teste3 será possível identificar
se o vazamento é mesmo no Posto São Paulo.

Segundo o diretor do Contru, Antônio Paiva
Brito, o caso não é rotineiro na cidade, mas já é o
terceiro de. grande quantidade do qual tomam conhe
cimento. "Existem outros que não chegam ao Con
tru", afirmou. O diretor explicou que os tanques têm
uma vida útil de 10 a 15 anos, e vão ficando corroí
dos com o tempo.

O dono do posto, Mário Celso Hellmeister,
disse que os tanques foram vistoriados em maio e
que não se importava com a interdição. "O que inte
ressa é esclarecer e estamos tentando detectar de
onde pode ser esse combustível. Como o nosso
posto é o mais próximo do local, por presunção,
acham que é daqui. Estamos desde a manhã fazen
do testes com computadores e aparelhos e não con
seguimos achar se este vazamento é do nosso pos
to. Na verdade, as caixas que apresentam o com-

bustível estão abaixo do nível até do rio Pinheiros,
por isso existe um sistema de bombeamento nessa
região e o vazamento pode ser de muitos outros lu
gares. Mesmo assim, nós não estamos medindo es
forços e já chamamos uma empresa para fazer os
testes destacou. Para o dono, o vaz"'mento é muito
grande e, de acordo com os controles da empresa,
teria sido notado.

COMBUSTíVEL VAZA E ASSUSTA MORADORES

Prédios no Jardim Europa são desoc_upados

(da Reportagem Local)

Cerca de 300 funcionários da agência do Itaú
(número 246) e da agência de publicidade DPZ (nu
méro 280) foram obrigados a sair dos prédios. Mui
tas pessoas ficaram apavoradas com o risco de uma
explosão.

O trânsito na avenida também ficou bastante
complicado e acabou afetando outras vias, como Bri
gadeiro Faria Lima, Juscelino Kubitschek e Nove de
Julho.

Técnicos do Contru (Departamento de Controle
e Uso de Imóveis) interditaram o posto de gasolina
Cidade Jardim (que fica acerca de 200 metros dos
prédios).

O posto é tido como o principal suspeito da ori
gem do vazamento, pela inclinação da rua e proximi
dade dos prédios.

Um dos proprietários do posto, Mário Celso
Hellmeifter, 46, nega que o vazamento ·tenha origem
em um de seus tanques de combustível.

"Fizemos há três meses o teste de estanquei
dad~, no qual foi constatado que eles estavam em
ordem e não apresentavam vazamentos", disse.

Até o início da noite de ontem, o combustível
continuava sendo drenado pelos bombeiros. Nenhu
ma pessoa se contaminou.

O vazamento foi percebido às 11h30mim por
funcionários do estudo da DPZ, que trabalham no
andar térreo.

Segundo o capitão Sílvio Bento da Silva, 37, a
desocupação dos prédios, iniciada às 15horas, foi
apenas uma medida de precaução.

"Pelas condições dos locais onde houve o va
zamento, o risco de um princípio de incêndio era
muito pequeno", afirmou.

Os bombeiros contaram com o apoio de uma
equipe de técnicos da Cetesb (Companhia de Tec
nologia de Saneamento Ambiental) para averiguar a
procedência do combustível.
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A DEDO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NS! 2.265, DE 1997

Do Sr. Alcides Modesto

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhada
ao Sr. Ministro da Fazenda pedido de informação
acerca das operações de crédito ao amparo do Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-

As distribuidoras estão espantadas com a no
meação do novo chefe da divisão paulista do Depar
tamento Nacional de Combustíveis, responsável
pela fiscalização no Estado. Trata-se de Mário Celso
Hellmeister, dono de três postos na cidade, diretor
do Sindicato dos Revendedores do Município de São
Paulo e contra quem existem várias questões judi
ciais pendentes.

Querem uma explicação.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Aldo Rebelo dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia infor
mação sobre a nomeação do Sr. Mário Celso Hell
meister para a chefia da Divisão de Energia do Esta
do de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
comas normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

PORTARIA N2 936/SEHAB. G/95 Data: 20 de novembro, horário das 14 às
(Laudos técnicos de Tanques) 16h30min

Aguardem mais detalhes.
É um novo tempo é tempo de Recom
Cordialmente
Pachoal Vinicio Cattucci. Presidente

Se o seu posto está enquadrado na classe 3, li
gue para o Recom, caso seja associado, e saiba se
o seu laudo já foi entregue e, em caso negativo
acione imediatamente sua distribuidora, evitando ser
penalizado. Se necessário use nosso jurídico.

Alertou-nos ainda o Sr. Secretário que o AVS
(Auto de Verificação de Segurança) deverá estar no
posto ou, ao menos, seu protocolo. Extintores e lau
do do Corpo de Bombeiros atualizados também se
rão exigidos.

VAZAMENTOS

Todos têm acompanhado a ocorrência que en
volve nosso colega Mário Celso, Auto Posto Cidade
Jardim.

Não é difícil imaginar o que ele vem passando
e, o que irá passar, sem contar os prejuízos financei
ros que já está tendo.

Esta é uma situação que jamais nos preocupa
va, porém hoje é motivo para muita preocupação.

Tem sido nosso objetivo prevenir e avaliar os
problemas do revendedor. Portanto, para que você
não se veja surpreendido estamos preparando o 111
FORSIM (Fórum dos Sindicatos Municipais).

Você ouvirá: Depoimento do Revendedor -
Mário Celso

Um representante de distribuidora

Um representante da Cetesb;

E um advogado especialista.

Você participará: Debatendo e perguntando.

A abertura será feita pelo Exmº Sr. Secretário
da Habitação do Município de São Paulo, Dr. LAIR
A.S. KRAHENBUHL.

Preocupados com o atendimento da Portaria
acima, por parte das distribuidoras, estivemos com o
Exmº Sr. Secretário de Habitação e Desenvolvimen
to Urbano do Município de São Paulo Or. Lair
A.S.Krahenbuhl, buscando informações de como es
tava o mesmo. O Sr. Secretário colocou à nossa dis',;
posição, relação de postos que já atenderam à en
trega dos laudos exigidos (independente de suas
análises).

Informou-se ainda que, dia 21-10-96, a fiscali
zação estará nas ruas visitando os postos enquadra
dos na Classe 3, ou Seja, postos próximos a hospi
tais, metrô, etc, etc...



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Paulo Paim dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro das Relações Exteriores
informações a respeito das providências tomadas
para superação das barreiras impostas pelos consu~

Justificação

Cada vez com mais freqüência, os meios de
comunicação vêm divulgando o protesto de brasilei
ros negros, que não obtêm, nos consulados norte
americanos, o visto de entrada nos Estados Unidos.
As situações descritas (ver, por exemplo, reporta
gem de José Luiz Vilhena em O Globo, edição de
15-3-97) apontam para evidências de discriminação
racial. Há denúncias de casos em São Paulo, Recife
e Rio de Janeiro.

Ora, é notória a luta da comunidade negra
americana pela igualdade de direitos e pela não-dis
criminação. Desde o advento da Lei dos Direitos Ci
vis, indicaram que tomariam medidas rígidas para
combater o racismo. A partir de reivindicações dos
movimentos negros, foram adotadas medidas inter
nas de. proteção e de não-discriminação, como, por
exemplq, a reserva de vagas em postos de trabalho
e/ou em universidades, preferencialmente destina
das aos afro-americanos. Se a legislação interna
americana tem este caráter, as presentes acusações
de discriminação deixam clara a incoerência que re
side na adoção de medidas racistas na condução da
política externa, ou seja, a proibição de que cidadã
os brasileiros de raça negra gejam impedidos de ob
ter o visto de entrada nos Estados Unidos. É urgente
que esta Casa seja informaçfa sobre o encaminha
mento que o Ministério das'Relações Exteriores vem
dispensando ao caso. O racismo é perigoso, ainda
mais camuflado.

Justificação

É da natureza dos mandatos parlamentares fe
derais acompanhar o desenvolvimento de políticas
públicas aplicadas aos seus respectivos Estados e
mesmo no País. O Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar - PRONAF, é um dos
programas de políticas públicas de maior alcance
social em andamento no País.

Na Bahia, vários agricultores vêm recorrendo
ao Banco do Brasil com o intuito de. requerer estes
recursos e tem visto seus pedidos seremsistemati
camente negados. Este requerimento se justifica en
tão para subsidiar estudos que estamos elaborando
a respeito do assunto.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Alcides Modesto dirige7se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda infor,ma
ções a respeito de operações de crédito visando am
parar o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - PRONAF, indicando o montan
te dos recursos aplicados no Estado'da aahia. e,
deste, quanto foi para ri custeio e investimento, bem
como quais os Municípios beneficiados.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da. matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 19 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1!!

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.
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miliar- PRONAF, no ano de 1996 e 1997, até o pre- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
sente, com as seguintes questões: N!! 2.266, DE 1997

1 - Qual o montante de recursos aplicados no (Deputado Paulo Paim)

Estado da Bahia? Senhor Presidente,
~ - Dos rec~rsos. aplic~dos quanto foi para Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da

custeio e quanto fOI para investimento? Constituição Federal e na forma dos arts 115 e 116
3 - Quais os Municípios beneficiados? do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so-
4 - Quais os montantes aplicados em catego- licitadas informações ao Sr. Ministro das Relações

rias de produtores que usam mão-de-obra exclusiva- Exteriores no sentido de esclarecer esta Casa quan-
mente familiar e aqueles que recorrem eventualmen- to às providências tomadas para a superação das
te mão-de-obra de terceiro? barreiras que cidadãos negros brasileiros estão en

frentando na obtenção de visto de entrada em con
sulados norte-americanos, em circunstâncias que
evidenciam racismo e discriminação racial.



09452 Sábado 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

lados norte-americanos, na obtenção de vistos de publicidade no ano de 1996, previsão para o ano de
entrada por cidadãos brasileiros de cor negra, que 1997, bem como relação das agências publicitárias
evidenciam racismo e discriminação racial. contratadas.

É o relatório. É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.268, DE 1997

(Do Sr. Moisés Bennesby)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos art. 24, inciso V e § 2º, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e
Energia o seguinte pedido de informações, relativa
mente à Petróleo Brasileiro S.A.lPetrobras:

a) valores gastos com publicidade no ano de
1996;

b) previsão de despesas com publicidade para
o exercício de 1997;

c) indicação dos nomes das agências de publi
cidade que detêm a conta da empresa estatal;

d) tipos de publicidade, à exceção da institucio
nal, que são realizados pela companhia.

É sabido que a Petrobras despende fábulas de
dinheiro com publicidade nos vários meios de comu
nicação de massa.

A imprensa noticia, também, não raramente, o
envolvimento da estatal pétrolífera em campanhas
publicitárias de interesse· do Governo Federal, nem
sempre vinculadas aos seus objetivos sociais.

As informações ora solicitadas são imprescin
díveis para que se possa apurar a verdade dos fatos
e avaliar a real dimensão da atuação da empresa
nessa área, com vistas à adoção de providências
que se situem no âmbito da ação parlamentar.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Moisés Bennesby dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Ener
gia, no âmbito da Petrobras Brasileiro S. A. - Petro
bras, informações sobre recursos despendidos em

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.269, DE 1997

(Do Sr. Fernando Gabeira)

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, incisoV e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regime Interno, solicitamos a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro dos Trans
portes e ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal, o seguinte pe
dido de informações:

Realizou-se em Buenos Aires, nos dias 13 e 14
de fevereiro do corrente ano, reunião conjunta da
Comissão Especial do Comitê Intergovemamental
da Hidrovia Paraguai-Paraná e do Grupo Assessor
Ambiental. O encontro foi agendado com o objetivo
de recolher os comentários dos especialistas dos
países-membros sobre o Relatório Final do Módulo
B2 (impacto ambiental), cuja versão preliminar foi
entregue recentemente pelo Consórcio Taylor e As
sociados.

A participação brasileira no referido evento
deu-se por intermédio do Ministério dos Transportes
e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hí
dricos e da Amazônia Legal. Solicitamos, portanto,
que seja encaminhado aos Srs. Ministros daquelas
pastas o pedido de envio das cópias· dos documen
tos apresentados pelo Brasil naquela ocasião.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Gabeira dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes
cópias dos documentos apresentados pelo Brasil na
reunião realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro do
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corrente ano, em Buenos Aires, acerca da hidrovia corrente ano, em B'uenos Aires, sobre a hidrovia Pa-
Paraguai-Paraná. raguai-Paraná.

É o relatório. É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.270, DE 1997

(Do Sr. Fernando Gabeira)

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicitamos a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro dos
Transportes e ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, o seguinte
pedido de informações:

Realizou-se em Buenos Aires, nos dias 13 e 14
de fevereiro do corrente ano, reunião conjunta da
Comissão Especial do Comitê Intergovernamental
da Hidrovia Paraguai-Paraná e do Grupo Assessor
Ambiental. O encontro foi agendado com o objetivo
de recolher os comentários dos especialistas dos
países-membros sobre o Relatório Final do Módulo
B2 (impacto ambiental), cuja versão preliminar foi
entregue recentemente pelo Consórcio Taylor e As
sociados.

A participação brasileira no referido evento
deu-se por intermédio do Ministério dos Transportes
e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hí
dricos e da Amazônia Legal. Solicitamos, portanto,
que seja encaminhado aos Srs. Ministros daquelas
pastas o pedido de envio das cópias dos documen
tos apresentados pelo Brasil naquela ocasião.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Gabeira dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambien
te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal có
pias dos documentos apresentados pelo Brasil na
reunião realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro do

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.271, DE 1997

(Do Sr. Fernando Gabeira)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicitamos a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro das
Relações Exteriores, o seguinte pedido de informa
ções:

Realizou-se em Buenos Aires, em 10 de feve
reirp do corrente ano, reunião dos chefes de delega
ção do Comitê Intergovernamental da hidrovia Para
guai-Paraná. O encontro foi agendado com o objeti
vo de se examinar temas institucionais afetos ao Co
mitê.

A participação brasileira no referido evento
deu-se por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores. Solicitamos, portanto, que seja encami
nhado ao Sr. Ministro daquela pasta o pedido de en
vio das cópias dos documentos apresentados pelo
Brasil naquela ocasião.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Gabeira dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro das Relações Ex
teriores, cópias dos documentos apresentados pelo
Brasil na reunião realizada nos dias 13 e 14 de feve
reiro do corrente ano, em Buenos Aires, sobre a hi
drovia Paraguai-Paraná.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 2.272, DE 1997

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50, da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Requerimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Poder Executivo, através
do Sr. Ministro da Fazenda, sobre a seguinte ques
tão:

1 - Por que motivo, até agora, não foram efeti
vados os acertos financeiros entre o Banco do Brasil
S/A e o Grupo Mendes Júnior?

Justificação

Em decorrência da grave crise do petróleo e do
câmbio, que condicionavam violentamente a econo
mia brasileira em 1977, os Ministros das Minas e
Energia e da Indústria e Comércio da época, sugeri
ram ao então Presidente da República, Ernesto Gei
sel, a consorciação da Mendes Júnior Internacional
e da Construtora Mendes Júnior com a Interbrás
para viabilizarem o suprimento de petróleo em condi
ções favoráveis ao Brasil, pela sua troca por servi
ços.

A escolha da Mendes Júnior se deu pelo sólido
patrimônio tecnológico da empresa, já comprovado
pela execução de obras de grande porte no Brasil e
no exterior. Por isso, mereceu carta pessoal do en
tão Presidente da República do Brasil, Ernesto Gei
sel, ao Presidente do Iraque, obtendo-se, assim, a
adjudicação das obras ao consórcio brasileiro. Com
este ato ficou garantido, pelo Governo Brasileiro,
além do suporte político-eomercial e diplomático ao
consórcio, também o apoio financeiro, mediante
aporte de recursos e garantias em seu nome, atra
vés do Banco do Brasil.

Ocorre que o início do conhecido e amplamen
te divulgado conflito entre lraque e Irã, fez com que
a Mendes Júnior ficasse sem receber cerca de 450
milhões de dólares do governo do Iraque.

À vista desta situação, só restou à Mendes Jú
nior paralisar suas atividades naquele País e ingres-

09454 Sábado 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

2Q
, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- sar com um processo de cobrança, na Corte Interna-

gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- cional de Comércio de Paris, para buscar o recebi-
to das informações requeridas pelo nobre autor. menta de seu crédito.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De- Como a instauração desse processo em Paris
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente. abalou o crédito do Iraque junto à comunidade inter-

Aprovo ad referendum. nacional, este País procurou o Governo Brasileiro e
Em 11-4-97 _ Heráclito- Fortes, 1Q exigiu, para continuar a fornecer petróleo para o Bra-

Vice-Presidente no exercício da Presidência. sil, que a Mendes Júnior retomasse as obras parali
sadas no Iraque, e que fosse retirado o processo de
cobrança na Corte Internacional de Paris.

Nesses termos, e à luz da pressão Iraquiana, o
Governo enviou àquele País uma comissão especial
composta por representantes dos Ministério da Fa
zenda, Relações Exteriores e Minas e Energia para
encontrar uma solução que não implicasse no corte
de suprimento do petróleo do Iraque para o país, vis
to que isto literalmente paralisaria o Brasil.

A conclusão dessa comissão deu origem a um
extenso relatório da Petrobrás que, entre várias in
formações, concluiu que a União teria que assumir
perante a Mendes Júnior o crédito que esta tinha
com o Iraque, sub-rogando-se em tais créditos, o
que era óbvio, pois a empresa só poderia voltar ao
Iraque se recebesse seus créditos.

Assim, seria retirada a demanda em Paris, a
Mendes Júnior retornaria ao Iraque, e o governo bra
sileiro, sub-rogado nos créditos da Mendes Júnior
receberia tais valores em petróleo.

Essa decisão foi aprovada e referendada pelo
Ministro das Minas e Energia e pelo Presidente da
República, respectivamente os Srs. Antônio Aurelia
no Chaves de Mendonça e José Sarney.

Entretanto, como a Mendes Júnior também de
via ao Banco do Brasil, o Governo Federal decidiu
que operacionalização dessa assunção da dívida do
Iraque fosse feita pelo Banco do Brasil, que, então,
usaria este crédito para compensar os débitos da
Mendes. Evidentemente que o saldo existente deve
ria ser pago à Mendes Júnior, como condição indis
pensável para que a mesma admitisse tal esquema.

O Banco do Brasil, por sua vez, e para receber
esse crédito por ele assumido, nomearia a Petrobrás
como sua mandatária, a qual receberia petróleo e
pagaria ao Banco, sendo ainda, em conseqüência,
retirado por eles o processo na Corte de Paris.

Esse procedimento foi aceito e consumou-se
com:

a} a celebração de contrato de cessão de cré
ditos da Mendes Júnior para o Banco do Brasil que,
então, passou a ser credor do Iraque e devedor da
Mendes Júnior em igual valor (mais ou menos 450
milhões de dólares);
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b) a desistência formalizada à Corte de Paris
da cobrança da referida dívida, efetivada pelo Banco
do Brasil como nosso credor;

c) a nomeação de representante dos interes
ses creditícios do Banco do Brasil junto ao Iraque, o
qual era um funcionário da Petrobrás;

d) o pleno retorno da Mendes Júnior ao Iraque,
terminando as obras da ferrovia e rodovia, e inician
do as obras de irrigação.

No entanto, apesar de tudo isso ter sido contra
tado e formalizado inclusive com o início de sua efe
tivação, o Iraque invadiu o Kuwait.

Como se sabe, nessa oportunidade a Organi
zação das Nações Unidas - ONU, por resolução,
determinou o embargo de qualquer atividade comer
ciai ou econômica com o Iraque.

Por sua vez, o Brasil, pelo Decreto nº 39.441,
de 7 de agosto de 1990, aderiu à Resolução da
ONU, também proibindo seus súditos de manterem
qualquer relação comercial ou econômica com aque
le país beligerante.

Dessa forma, a Mendes Júnior foi proibida de
continuar no Iraque, por ato governamental do Bra
sil, sendo inclusive conhecida a dificuldade de retira
da daquele país de centenas de seus funcionários,
além da perda de todos os equipamentos que lá se
encontravam.

Nesse momento, contudo, a Mendes Júnior já
era credora do Banco do Brasil e não do Iraque, e se
o Banco ficou impedido de receber daquele país foi
por ato do próprio Governo brasileiro, e não da Men
des Júnior, o que é conhecido na literatura jurídica
como "fato do príncipe".

Ora, a Mendes Júnior formalmente cedeu o
crédito ao Banco, não tendo permanecido como de
sua responsabilidade a solvência do devedor, aliás
como é norma legal nas cessões creditícias ou cam
biais no Brasil. Nestas cessões, o credor só se res
ponsabiliza pela existência da relação creditícia, e
esta em momento algum foi ou pode ser contestada,
até por atestado de auditorias internacionais.

Aliás, o Banco do Brasil nunca negou ou des
conheceu este ato mas sempre se recusou a proce
der ao acerto de contas com a Mendes Júnior, ale
gando que realmente tinha sido cessionário do crédi
to junto ao Iraque, e que também tinha que haver um
acerto com a Mendes Júnior, mas que a responsabi
lidade não era dele, Banco do Brasil, mas da União,
uma vez que agiu em nome e por conta da União.

Durante anos o Banco vem trilhando este cami
nho, isto é, de buscar primeiro um acerto com a

União, como se vê inclusive no Parecer da Consulto
ria Jurídica do próprio Banco do Brasil, conforme
correspondência encaminhada ao Ministério da Fa
zenda.

Diante das ponderações do Banco do Brasil, o
Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho in
terministerial, o qual concluiu pela responsabilidade
da União perante o Banco, e deste perante a Men
des Júnior. Tal conclusão foi ratificada, posterior
mente, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal e pelo Ministro da Fazenda.

A conclusão acima foi igualmente ratificada
pelo Ministro Paulo Haddad, sucessor do Ministro
Marcílio Marques Moreira na Pasta da Fazenda, e
pelo Advogado-Geral da União, Dr. Geraldo Magela
da Cruz Quintão.

Todavia, apesar desses irrepreensíveis reco
nhecimentos do Banco do Brasil e da União, a Men
des Júnior não conseguiu, ainda, resolver a questão.

É de se frisar que a Mendes Júnior quer ape
nas que seja promovido o acerto de seus débitos
com seus créditos, o que foi admitido como legítimo
direito seu, pelo Banco do Brasil, que assumiu for
malmente o crédito junto ao Iraque, e pela União
que, confessadamente, é responsável pela celebra
ção do referido contrato.

Tais fatos justificam e tornam imperiosa a ob
tenção das informações em tela.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Adhemar de Barros Filho dirige-se à Mesa requeren
do sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda
informações sobre as seguintes questões:

"1 - Por que motivo, até agora, não foram efeti
vados os acertos financeiros entre o Banco do Brasil
S.A. e o Grupo Mendes Júnior?"

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.



Justificação

O presente requerimento de informações visa
informar esta Casa sobre o número exato, discrimi
nado por Unidade Federada, de produtores rurais
beneficiados pelo programa de securitização das dí
vidas dos produtores rurais.

Apesar do programa de securitização ter sido
um avanço, está longe do atual Governo elaborar
uma verdadeira política para o setor primário da eco
nomia. Há muito a ser feito, visto que os produtores
rurais encontram-se descapitalizados, muitos inclusi
ve até se desfazendo dos seus bens e indo.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada do número exato e os respectivos va
lores de produtores rurais beneficiados pelo progra
ma de securitização, para servir de subsídio para
elaboração de uma política para o setor primário.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitas ao Senhor Ministro da Fazenda informações
sobre o número de produtores rurais beneficiados
pelo programa de securitização das dívidas agríco
las, discriminando os valores por Unidade Federada,
bem como por instituição financeira.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 2.277, DE 1997

(Do Deputado Augusto Nardes)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da no sentido de informar o número de produtores
rurais beneficiados pelo programa de securitização
das dívidas agrícolas.

Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da
Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda,
no sentido de fornecer o número de produtores ru
rais beneficiados pelo programa de securitização
das dívidas agrícolas, discriminando os valores por
Unidade Federada, bem como por instituição finan
ceira.

Justificação

O presente requerimento de informações visa
informar esta Casa sobre o real avanço do Programa
de Reforma Agrária no País.

Apesar dos anúncios de avanço no Programa
de Reforma Agrária, sendo até tema de telenovela, o
mesmo deixa a desejar. A maioria dos produtores ru
rais sem propriedade de bens imóveis rurais conti
nuam sem meios de se tornarem proprietários rurais,
enquanto há diversas áreas, principalmente públi
cas, ociosas.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada dos dados ora requeridos, a fim de
poder fiscalizar a execução do Programa de Refor
ma Agrária, conferindo o que está sendo noticiado é
realmente o que está sendo posto em prática.

I - Relató,io

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo seja
solicita ao Senhor Ministro Extraordinário de Política
Fundiária relação dos imóveis rurais desapropriados
por interesse social, para fins de reforma agrária, no
atual Governo.

É o relatório.

11 ...: Voto do Relator

Considerando que se encontram d'3 acordo
com as normas disciplinadoras da matéria {art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
NS! 2.276, DE 1997 to das informações requeridas pelo nobre autor.

(Do Deputado Augusto Nardes) Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De-
Solicita informações ao Sr. Ministro Extraordi- putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

nário da Reforma Agrária no sentido de fornecer a Aprovo ad referendum.
relação dos bens móveis rurais desapropriados por Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º
interesse social para fins de reforma agrária. Vice-Presidente, no exercício da Presidên-

Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da cia.
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro Extraordinário
da Reforma Agrária no sentido de fornecer a relação
dos bens imóveis rurais desapropriados por interes
se social, para fins de reforma agrária, no atual Go
verno, discriminando o nome do proprietário, área e
localização do bem desapropriado e o valor pago
pela desapropriação e se a União encontra-se na
posse do citado bem, bem como os nomes dos be
neficiados pelo Programa de Reforma Agrária as
sentados.



Aból de 1997

É o relatório.
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11- Voto do Relator

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.22.279, DE 1997

(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Sr. Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 2º, e art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Ex
celência, ouvida a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro
Antônio Kandir do Ministério do Planejamento e Or
çamento, para que oficie ao Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES. o seguinte pedido de informações:

1 - Para quem o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social - BNDES, emprestou
dinheiro no período de 20-6-96 até a presente data,
e qual o valor, o prazo e as condições de pagamento
de cada empréstimo?

2 - Quais foram as empresas, quer privadas ou
públicas, beneficiadas pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social - BNDES, por
meio de empréstimos e/ou renegociações de dívidas
de dinheiro, no período de 20-6-96 até a presente
data, e comu os mesmos ocorreram de forma parti
cularizada? Informar o nome completo de tais em
presas e os respectivos números de CGC.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa, requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamen
to e Orçamento, no âmbito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, in
formações sobre empréstimos concedidos a empre
sas, quer sejam públicas ou privadas, no período de
20-6-96 até a presente data, bem como o valor, o
prazo e as condições de pagamento.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 20 de março de 1997. -. De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovado ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Pre::;i
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.22.280, DE 1997

(Do Senhor Hermes Parcianello)

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex.ª, com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Senhor Ministro do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Se
nhor Gustavo Krause, no sentido de esclarecer esta
Casa a qual órgão está ~àta as tratativas para a
abertura da estrada do Colono, ligando os Municí
pios de Capanema a Medianeira, no Estado do Pa
raná, através do parque Iguaçu, e de que forma o
Ibama (se for o caso) ou o próprio Ministério pode
contribuir para a abertura da estrada.

Justificação

Como Deputado da região e tendo em vista a
situação agonizante de vários municípios da região
sudoeste do Paraná, que ficam completamente iso
lados da região oeste e da BR-277, uma vez que o
fechamento da estrada aumentou em quase 150 qui
lômetros este percurso, é que venho solicitar as re
feridas informações, que serão extremamente úteis
na busca de uma negociação com os opositores à
abertura.

Ressalte-se, ainda, a situação a qual foi sub
metida o Município de Capanema, que vinha de um
franco progresso e, com o fechamento da estrada,
viu-se diante de uma situação catastrófica, dado o
fechamento de várias empresas, e os reflexos que
trouxeram para a economia, provocado evidente
mente pelo desemprego gerado em decorrência des
te desaquecimento e da ausência de alternativas na
atração de novos investimentos.

É o que requer.
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I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Hermes Parcianello dirige-se à Mesa, requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
informações sobre a abertura da estrada do Colono,
que liga os Municípios de Capanema e Medianeira,
no Estado do Paraná, através do parque Iguaçu.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q

, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.281, DE 1997

Senhor Presidente:
Com fundamento no artigo 50, § 2Q

, da Consti
tuição Federal e artigo 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malam,
Pedido de Informações sobre a emissão de debêntu
res pelas empresas estatais gaúchas Companhia Es
tadual de Energia Elétrica - CEEE - e Companhia Rio
Grandense de Telecomunicações - CRT, nos últimos
24 meses atendendo aos seguintes quesitos:

1. Qual o montante de debêntures emitidos,
nos últimos 24 meses, pelas empresas estatais gaú
chas Companhia Estadual de Energia Elétrica 
CEEE e Companhia Rio-Grandense de Telecomuni
cações - CRT?

2. A que finalidades se destinavam especifica
damente tais emissões?

3. Que destino efetivamente foi dado aos recur
sos obtidos na negociação de tais títulos?

Justificação

A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títu
los Públicos, em trâmite no Senado Federal, ainda
que muito não apure, terá desnudado os mais mo
dernos e nefastos processos de lesar o Erário. Ao
fim, no entanto, muito se terá apurado e, neste con-

texto, é importante que não pairem dúvidas sobre
administração pública (em todos os níveis), até mes
mo para resguardar o bom nome dos governantes.
Em períodos como o que vivemos é comum a injusta
generalização.

O esclarecimento do montante, dos motivos e
a averiguação se foram, ou não, cumpridas as finali
dades propostas na emissão dos Títulos públicos em
tela, são fundamentais para o bom nome do Rio
Grande do Sul. Por outro lado, em prol do próprio
sistema financeiro, é mister a transparência, para o
fortalecimento da democracia e das relações dos
Poderes entre si e destes com a sociedade.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luiz Mainardi dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre emissão de debêntures pela Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE - e pela Com
panhia Rio-Grandense de Telecomunicações - CRT,
nos últimos 24 meses, bem como qual o montante, a
finalidade e o destino dado a esses recursos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q

, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa) voto pelo encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 11-4-97 Heraclito Fortes 1Q Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.º 2.282, DE 1997
(Do Sr. Luiz Alberto)

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 50, parágrafo 2Q

, da CF e dos
artigos 115, inciso I, e 116 do Regimento Intemo, re
queiro a V. Ex.ª que sejam solicitadas informações ao
Ministério dos Transportes no sentido de esclarecer
esta Casa a respeito das legislações e programas na
cionais de políticas de transportes marítimo e fluvial.

Considerando a situação dos transportes marí
timo e fluvial em Estados como a Bahia, que tem re
giões como a do rio São Francisco e a do Recônca
vo Baiano, nas quais estes transportes são funda-
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mentais e considerando a crise deste setor apresen
tamos os seguintes pedidos de informações:

a} dados estatísticos sobre os transportes ma
rítimo e fluvial de passageiros e cargas no Brasil,
abordando o total das frotas, número de transporta
dos, déficit e provisão de recursos para o funciona
mento pleno da frota e os critérios utilizados para se
chegar a estes dados;

b} legislações e programas nacionais de políti
cas de transporte marítimo e fluvial.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luiz Alberto dirige-se à Mesa, requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor-.
mações sobre legislações e programas nacionais de
políticas públicas de transportes marítimo e fluvial,
de passageiros e de cargas no Brasil, bem como da
dos estatísticos abordando o total da frota, número
de passageiros transportados, déficit e provisão de
recursos para o funcionamento da frota.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.S! 2.283, DE 1997

(Do Deputado Giovanni Queiroz)

Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo
2º, da Constituição Federal, e nos dos artigos 24, in
ciso Ve parágrafo 2º, e 115, inciso I, :::lo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vos
sa Excelência se digne adotar as providências ne
cessárias para o envio ao Senhor Ministro da Fazen
da de pedido de informações, acerca dos convênios,
doações, ajustes ou quaisquer outros instrumentos de
transferência de recursos assinados pela Caixa Econô
mica Federal com Estados e Municípios no exercício
fiscal de 1996. Para cada instrumento assinado, solici
to sejam fomecidas as seguinte informações:

- objeto e valor do instrumento;

'I •

- fonte dos recursos e condições do financia-
mento (prazo, juros, se a fundo perdido, contraparti
da, prazo de carência etc.);

- localidade beneficiada pelo convênio (UF,
município).

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Giovanni Queiroz dirige-se à Mesa, requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no
âmbito da Caixa Econômica Federal - CEF, informa
ções sobre convênios, doações ajustes ou outros
instrumentos de transferência de recursos, firmados
com Estados e Municípios no exercício financeiro de
1996, bem como o objeto e o valor do instrumento, a
fonte dos recursos e as condições de financiamento
por unidade federada.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.S! 2.284, DE 1997

(Do Sr. Luiz Gushiken)

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no parágrafo 2º do artigo

50 da Constituição Federal, combinado com o artigo
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social as seguintes infor
mações:

1 - Por que o INSS, a título de contagem de
tempo para efeito de benefício excepcional de anis
tiado, não está aplicando o art. 150 da Lei n.º 8.213,
de 24-7-91, e seu Regulamento, posto que estes vie
ram a dar forma à ampliação da anistia concedida
pelo art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988?

2 - Qual a interpretação dada pelo INSS à
Orientação Normativa n.º 4, de 8 de novembro de
1994, para efeito de contagem de tempo do benefí-



"Art. 150. Os segurados da Previdên
cia Social, anistiados pela Lei n.º 6.683, de
28 de agosto de 1979, ou pela Emenda
Constitucional n.!! 26, de 27 de novembro de
1985, ou ainda pelo art. 82 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias da Cons
tituição Federal, terão direito à aposentado
ria em regime excepcional, observado o dis
posto no Regulamento.·

Parágrafo único. O segurado anistiado
já aposentado por invalidez, por tempo de
serviço ou por idade, bem como seus de
pendentes em gozo de pensão por morte,
podem requerer a revisão do seu benefício
para transformação em aposentadoria ex
cepcional ou pensão por morte de anistiado,
se mais vantajosa.·

O Regulamento dos Benefícios da Previdência
Social, conforme Decreto n.!! 611, de 21-7r92, não
contempla nenhum tipo de distinção para o efeito de
contagem do tempo de serviço, tendo sido esta dis-

Justificação

Em 8 de novembro de 1994, o Secretário da
Previdência Social expediu a Orientação Normativa
MPS/SPS n.!! 4, dispondo sobre a aplicação dos
procedimentos relativos aos benefícios excepcionais
por anistia.

Tal Orientação Normativa faz distinção de crité
rios para contagem do tempo de serviço para os
anistiados.

O tempo de serviço, segundo essa Orientação
Normativa, seria contado conforme a data definida
na lei pela qual o anistiado beneficiou-se; existiriam,
então, as :3eguintes datas de referência:

a) 27-12-79 - para os anistiados com fulcro na
Lei n.º 6.683, de 28-8-79;

b) 27-11-85 - para os anistiados com fulcro na
Emenda Constitucional n.º 26, de 27-11-85;

c) 5-10-88 - para os anistiados com fulcro no
artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de 5-10-88.

O Congresso Nacional, dando forma à amplia
ção de anistia concedida pelo artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ao votar a
nova Lei do Plano de Benefícios da Previdência So
cial, estabeleceu na Lei n.!! 8.213/91, artigo 150:
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cio oferecido ao anistiado político? O entendimento tinção introduzida por Orientação Normativa interna,
do INSS não contraria a Constituição de 1988? do INSS.
Quais os argumentos que embasam a interpretação A Orientação Normativa n.!! 4, conflitando com
do INSS? o Regulamento dos Benefícios, vem gerando várias

anomalias durante o processo de concessão de be
nefícios:

a) vários benefícios foram concedidos contan
do-se o tempo de serviço até 5-10-88, como determi
na o Decreto n.!! 611, e agora estão sob ameaça de
revisão;

b) contando-se o tempo de serviço até 1979,
-por um lado, praticamente anula os benefícios para
os mais jovens e, por outro lado, gera uma expectati
va de ressarcimento de pecúlios já que vinha contri
buindo até hoje.

A ilegalidade dessa Orientação Normativa já
começa a ser julgada quando o Superior Tribunal de
Justiça, através do Mandato de Segurança n.º
3.139-2 DF, em Acórdão de 16-6-94, versando so
bre a postulação do Sr. Ricardo Zarattini Filho, man
da contar o tempo de serviço até 5 de outubro de
1988.

A fundamentação da ilegalidade dessa Orienta
ção Normativa está no fato de que ela desconhece a
Constituição de 1988, o artigo 150 da Lei n.º 8.213,
de 24-7-91, e o Decreto n.º 611, de 21-7-82; tal
Orientação acrescenta dispositivos discriminatórios
não encontrados nem no texto nem no espírito da
lei.

A Orientação Normativa, ao não contar o tem
po de serviço para todos, até 5 de outubro de 1988,
ignorou o caráter maior da Constituição, que acres
centou aos direitos daqueles que haviam sido puni
dos por motivos políticos, o direito de ter seu tempo
de serviço computado até esta data.

Persistindo a orientação do INSS em não uni
formizar a contagem do tempo de serviço até 5 de
outubro de 1988 para todos os beneficiários da apo
sentadoria excepcional de anistiado, a tendência é
avolumarem-se as ações judiciais, com prejuízos
não só para o INSS quanto para aqueles que deve
riam estar vendo o reconhecimento tranqüilo dos
seus direitos.

Na verdade, a tese em debate traduz indaga
ção em torno da eficácia das leis de anistia, buscan
do-se saber se a incidência de uma primeira norma
promulgada, ao alcançar indivíduos ou grupos, afas
ta-os dos efeitos benéficos de leis futuras, que dan
do nova dimensão ao benefício os amplie; ou se
sendo aplicáveis aos antes anistiados, estes tenham
ampliados os seus direitos em decorrência dos no
vos preceitos.



"O caráter limitado da anistia de 1979
ensejou um grande movimento nacional de
revisão dos atos de arbítrio, culminando com
a edição da emenda Constitucional nº 26,
que novamente dispõe sobre anistia.

O novo texto foi mais amplo e atendeu
parcialmente à pressão da opinião pública, e
foi por isso que o § 3º do Artigo 4º avançou
muito no sentido de reparar os direitos feri
dos ao estatuir:

"Aos servidores civis e militares serão
concedidas as promoções, na aposentadoria
ou na reserva do cargo, posto ou graduação
a que teriam direito se estivessem em servi
ço ativo, obedecidos os prazos de perma
nência em atividades previstas nas leis e re
gulamentos vigentes".

Portanto, enquanto a Lei nº 6.683/79 Iimitava
se a conceder a aposentadoria no posto em que o
beneficiado se encontrava quando atingido pelo arbí
trio, a Emenda nº 26 passou a assegurar as promo
ções que teriam ocorrido se o arbítrio não tivesse
existido. Fluiu, pois, claramente, o desígnio maior de
todas as leis de anistia, que é o de devolver o anis
tiado ao status quo em que se encontrava antes da
exceção e no qual certamente se encontraria sem
ela. Voltar no tempo o quanto possível, para esque
cer o ocorrido, porque o esquecimento é o escopo fi
nal da lei.
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Essa questão tem relevância no País, tendo Prosseguindo no relato da evolução dos dispo-
em vista que o estado atual da elaboração da juris- sitivos relativos ao tema, fixa o douto parecer:
prudência sobre o tema decorre do advento de três "Não obstante a generosidade da
leis sucessivas, a saber: a Lei n.º 6.683/79; a Emen- Emenda nº 26, havia lacuna quanto ao mé-
da Constitucional n.º 26/65; e o artigo 8º do ADCT todo de contagem do tempo de serviço à
da Constituição Federal de 1988, normas que, pau- promoção e outras vantagens. Daí permane-
latinamente, ampliaram a anistia legalmente conce- cer o movimento nacional pró-anistia de que
dida, tendo ensejado farta discussão nos Tribunais e resultou o artigo 8º das Disposições Consti-
entre as pessoas que se dedicam ao tema. tucionais Transitórias".

Uma das mais antigas análises da matéria se Bem retratou o Prof. Ferro Costa a unicidade
fez através de Parecer n.º FC-16, da lavra ilustre do do processo de anistia. De natureza eminentemente
saudoso Professor Ferro Costa, então Consultor-Ge- social, as leis são apenas expressões dÓs diversos
ral da República, tendo-lhe sido a questão submeti- momentos vividos. O primeiro deles, ainda tímido,
da por força da negativa de órgão público em conce- contemplava menos, e somente com a nova Lei
der à requerente os benefícios da segunda. Lei de Magna de 1988, que reflete o retorno ao Estado de
Anistia daquele momento histórico, a Emenda Direito, o processo se completa, assim possibilitando
Constitucional n.º 26/85, precisamente dá entendi- a devolução das pessoas ao estado anterior ao rom-
mento de que o requerente se beneficiaria de nor- pimento da ordem jurídica.
mas anterior à Lei n.º 6.683/79. Quando submetida a questão à apreciação ju-

Após mencionar as circunstâncias históricas dicial, foi igualo desfecho.
que determinaram a primeira Lei de Anistia, de n.º O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamen-
6.683/79, diz o parecer: to do MS-144-DF, acórdão anexo, firmou orientação

no sentido da aplicação sucessiva das leis de anis
tia, sendo beneficiados todos, sempre que a norma
nova amplie a eficácia e abrangência do benefício.
Diz a emenda do v. julgado, da lavra ilustre do E. Mi
nistro Vicente Cernicchiaro:

"A anistia confere direito subjetivo a
quem beneficiar. Nada impede, de outro
lado, leis sucessivas contemplando o que
antes não fora objeto de modificação. De
outro lado, o favorecido por uma, poderá va
ler-se de outra lei, afetando progressivamen
te a relação jurídica."

Da mesma E. Corte e ainda mais específico
em relação ao caso concreto o v. acórdão in MS
3132-2, do mesmo relator, que diz, no voto:

"O impetrante foi anistiado pela Lei nº
6.683, de 25 de agosto de 1979... Foram-lhe
computados, com tempo de serviço, 21
anos, 4 meses e 12 dias. Pretende, a partir
da Constituição da República de 1988, por
imperativo do disposto no artigo 8º do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó
rias, alongar aquele período até 5 de novem
bro de 1988".

Mais adiante, reafirma o v. decisum:
"Em breve: o 'impetrante foi anistiado

em 1979, beneficiado, no entanto, também
pela anistia de 1988. Todos os contempla
dos pela atual Constituição (além de outros)
haviam sido favorecidos anteriormente.



Justificação

Em virtude do Poliduto atravessar quatro uni
dades federativas, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e
Brasília, estimulou-se uma reunião das Secretarias
de Meio Ambiente destes respectivos estados, onde
foi deliberado que o Empreendimento deveria man
ter o máximo de aderência com as diretrizes da re
solução Conama 1/86, que dispõe sobre normas
para elaboração de ElA/RIMA, para que a população
residente na área de influência do projeto possa ter
uma concepção clara dos benefícios auferidos a so
ciedade e os impactos ambientais decorrentes da
implantação do Poliduto.

A reunião das secretarias estaduais para deli
berar "Aderência às normas do Conama", não deve
ser levada de fato como algo excepcional, mas sim,
como uma operação de rotina, em se tratando de
uma obra impactante de âmbito nacional.

No entanto, a Brastubo Construções Metálicas
e a Petrobrás desconsiderou o inciso IV do art. 225
da Constituição Federal, bem como, outras leis perti
nentes ao assunto, tomando o ElA/RIMA do Poliduto
OSBRA em uma peça cujo conteúdo é completa
mente desconhecido da sociedade, além de circular
somente em locais restritos e de difícil acesso a po
pulação. Contrariando assir.1, mais um dispositivo le
gaI, a Resolução, de nº 1 CONAMA - Conselho Na
cional de Meio Ambiente, de 23 de janeiro de 1997.

Por todas estas razões solicitamos as informa
ções abaixo.

a) porque o Conama e Ibama não foram acio
nados conforme a Legislação em vigor;

b) cópias dos editais de solicitação de audiên
cias públicas;

c) cópia da licença de operação emitida pelo
Ibama;

d) cópias das Atas das audiências públicas;
e) verificar se o trajeto escolhido atende as res

trições dos zoneamentos municipais.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, informaçõ-
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Aplica-se, então, ao impetrante a nor- que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Minis-
ma que dá, normativamente, como em exer- tro do Meio Ambiente, recursos Hídricos e Amazônia
cício até 5 de outubro de 1988. Legal, informações sobre a divulgação do ElA/RIMA

Conseqüentemente, os respectivos direi- do Empreendimento Poliduto São Paulo/Brasília -
tos. Inclusive perante a Previdência Social. li OSBRA.

Com efeito, nenhuma dúvida deixa a jurispru
dência constituída por decisões unânimes do E. STJ
acerca da matéria, que consagra deve ser a conta
gem de tempo, para fins previdenciários, o da Com;:'
tituição Federal de 1988.

Também nesse sentido o Decreto nº 611/92,
cujo artigo 128 dispõe que o tempo de serviço será
computado até a data da Lei Maior, o que fez com
esta dicção:

Artigo 128. "O tempo de serviço será computa
do de conformidade com o disposto no art. 58 e,
além dos períodos ali fixados, considerar-se-á o de
afastamento da atividade em decorrência de destitui
ção do emprego por atos de exceção, institucionais
ou complementares, ou por outros diplomas legais,
até 5 de outubro de 1988".

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luiz Gushiken dirige-se à Mesa requerendo seja so
licitada ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social, no âmbito do Instituto Nacional do Se
guro Social, informações a respeito da Orientação
Normativa nº 4, de 8 de novembro de 1994, para
efeito de contagem de tempo de benefício oferecido
ao anistiado político.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97 Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.285, DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica - PT/SP.)

Senhor Presidente
Requeiro a V.EXª, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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es sobre a divulgação do ElA/RIMA do Empreendi
mento Poliduto São Paulo/Brasília - OSBRA.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. 
Deputadc Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 11 de abril de 1997. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.286, DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica - PT/SP)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação e do Desporto, a respeito de
irregularidades no CAIC de Jales - SP.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, 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 da Educação e do Desporto, informações sobre
irregularidades no CAIC no Município de Jales - SP.

É de conhecimento de toda a população de Ja
les, que este empreendimento vêm, desde a sua
construção, acumulando uma série de irregularida
des. Para podermos dar transparência a este pro
cesso solicitamos a seguir:

a) qual foi a empreiteira vencedora da concor
rência para a construção do empreendimento;

b) esta empreiteira vencedora, foi a mesma
construtora da obra;

c) qual foi a verba destinada para a construção;
d) foram enviados móveis e utensílios para uso

do CAIC, quais;
e) em caso negativo, ao item "d", qual o valor

da verba, os critérios da compra e como foi a sua
prestação de contas.

f) Enviar cópias de todo o processo licitatório,
desde o Edital, para a construção da obra; dos con
tratos e seus aditivos para a construção; notas de
empenho de todos os créditos emitidos para a cons
trução do empreendimento; notas fiscais, processo
de licitação e empenhos para a compra de móveis e
utensílios; e prestação de contas.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro da Educação e do Des
porto informações sobre a licitação para construção
do CAIC de Jales, Estado de São Paulo, bem como
cópia de todo processo Iicitatório, desde o edital até
a prestação de contas.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e árts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 11 de abril de 1997. - Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.287, DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, 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 Comunicações, info~rnações sobre processo
de fiscalização para a TV Jornal do Povo Ltda. da ci
dade de Limeira - SP.

Conforme documentação, em anexo, em agos
to de 1994, o Departamento de Fiscalização das Co
municações desse Ministério, solicitou à Delegacia
do Ministério em São Paulo uma fiscalização nesta
emissora de TV. Com base nestas informações soli
citamos a seguir:

a) Por que esta fiscalização não aconteceu até
a presente data?

b) Quando este Ministério dará início à mesma?

Limeira, 19 de fevereiro de 1997

Exmº Sr.
Dr. Sérgio Motta
DD. Ministro das Comunicações da Repúbiica Fede
rativa do Brasil
Brasília- DF
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Senhor Ministro,
Venho respeitosamente à presença de V. Ex!!,

expor e requerer o que segue:
1º Em 21-6-94 denunciei a TV Jornal do Povo

Ltda., da cidade de Limeira - SP, em razão da mes
ma estar transmitindo comerciais, contrariando a le
gislação pois esta é uma emissora comunitária, re
transmissora da TVE, conforme cópia do ofício anexo.

29 No dia 18-8-94 através do Ofício nº
1.454/CFI (cópia anexa), assinado pela S~ Vanda J.
Sonna Nogueira, então Coordenadora- Geral de Fis
calização e Supervisão Regional, fui informado que
essa TV Jomal não poderia exibir comerciais e que a
Delegacia do Ministério das Comunicações em São
Paulo iria providenciar a fiscalização.

3º) Passado mais de um ano, ou seja, em 6-9
95, cobrei, via ofício, cópia anexa, do Departamento
de Fiscalização da Delegacia de São Paulo do Ministé
rio das Comunicações, as providências prometidas.

4º) Dias depois, precisamente em 18-9-95,
através do Ofício nº 526, cópia também anexa, o Sr.
Eduardo Graziano, Delegado do Ministério das Co
municações em São Paulo informou que as medidas
estavam sendo adotadas para apurar o caso.

Hoje, Sr. Ministro, estamos há mais de dois
anos e meio da denúncia, quase um ano e meio
após o Sr. Delegado ter informado que as providên
cias visando apuração das irregularidades estavam
sendo tomadas.

A emissora continua a exibir os comerciais, fe
rindo a legislação, além de noticiários tendenciosos,
conforme V. Ex!! pode verificar na fita de vídeo onde
gravei o programa denominado Jornal da Cidade
dos dias 17 e 18 do corrente.

Há uma agravante, Sr. Ministro. Essa emisso
ra, para divulgar notícias de interesse do município,
ou seja, do povo de Limeira, cobrava da prefeitura,
conforme atesta o Diário Oficial do Município de 2
10-95, página 2, exemplar em anexo, num contrato
feito entre a prefeitura e a Rádio Jornal do Povo
Ltda., do mesmo proprietário da TV Jornal do Povo

Ltda. Esse contrato, em nome da Rádio Jornal, não
escondeu o disfarce, pois no mesmo Diário Oficial
está lá o objeto do contrato, onde se lê. contratação
de emissora de televisão para divulgação de matéria
do interesse do município.

Esse contrato, feito num conluio entre o ex
Prefeito e o proprietário da TV Jornal foi inteiramente
lesivo ao município dado o seu alto valor:
R$320.000,OO.

Pelo exposto, pergunto a V. Ex!! o porquê da
demora na fiscalização?

Por que essa imobilidade, quando sabemos
pelos noticiários que V. Ex!!, à frente do Ministério
das Comunicações tem-se postado de maneira trans
parente, como de resto todo o Govemo Federal?

Por que a Delegacia do Ministério das Comuni
cações São Paulo porta-se diferente?

É lamentável, Sr. Ministro, que seja preciso vir
à presença de V. Exll para expor, no mínimo, a in
competência da Delegacia do Ministério das Comu
nicações em nosso Estado. Digo no mínimo, uma
vez que não quero acreditar que outros adjetivos te
nham que ser adicionados.

Assim, por tudo isso, requeiro de V. Ex!! as
imediatas providências para que a Delegacia do Mi
nistério das Comunicações em São Paulo cumpra
seu papel.

• Sem mais para o momento, finalizo, ficando no
aguardo.

Atenciosamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
EXTRATO DE CONTRATO/95

Edital: 30/95. Contratante: Município de limei
ra. Processo 15186/95. Contrato (Processo):
20470/95. Contratada: Rádio Jornal do Povo Ltda.
Valor: R$320.000,OO. Assinatura: 7-8-95 Vigência:
12 meses - Objeto: Contratação de Emissora de Te
levisão para Divulgação de Matéria do Interesse do
Município. Modalidade: Tornada de Preço nº 19/95.
Proponente: 1.
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Brasília, 18 de agosto de 1994.

Ao IImºSr.
Luís Carlos Pierri
MD. Vereador da Câmara Municipal de Limeira
Limeira-SP

Sr. Vereador,
Em atenção à Mensagem fax, enviada por V.

Sª, tenho a informar que a TV Jornal do Povo Ltda.

dor.

Serviço Público Federal
MC-SFO
Departamento de Fiscalização das Comunicações
Ofício nº 1.454/CFI

Limeira, 21 de junho de 1994 (esta é a denominação correta) é uma retransmisso-
IImº Sr. Dr. Mário Cesar Degrazia Barbosa ra educativa, com autorização apenas para retrans-
DD. Diretor do Departamento de Fiscalização do Mi- mitir a programação da Fundação Roquete Pinto e
nistério das Comunicações que as retransmissoras de programas gerados por
Esplanada dos Ministérios televisão educativa, como é o caso em tela, podem
Brasília - Distrito Federal inserir programas de interesse comunitário, inclusive
(Confidencial) noticiosos.

Prezado Senhor, Todavia, estão proibidas de gerar programas e
Para que V. Exª examine se há alguma irregu- fazer publicidades. Assim, solicitei à Delegacia deste

laridade e, se for o caso, tome as providências cabí- Ministério em São Paulo, que providencie uma rota
veis, com base na legislação vigente, em especial na -de fiscalização para a cidade de Limeira, a fim de
Lei Regulamentar nº 81.600/75, e da Portaria lnter- que possamos, em decorrência da vistoria, instaurar
ministerial nº 236/91, estou enviando cópia (em fita o processo administrativo correspondente às infraçõ-
de vídeo) da programa jornalística da TV Jornal de es que forem confirmadas.
Limeira. Atenciosamente, - Vanda Jugurtha Sonna

Pelo que me consta, esta TV é considerada Nogueira, Coordenadora-Geral de Fiscalização e
"comunitária" e só tem autorização/concessão legal Supervisão Regional; DnFI/SFO/MC.

para retransmitir as imagens da TV Educativa Rede Limeira - SP, 6 de setembro de 1995
Brasil do Rio de Janeiro da Fundação Roquete Pin-
to. Portanto, não poderia montar estúdio próprio e, Ao Departamento de Fiscalização das Comunicações
muito menos, veicular propaganda comercial, ven- AlC do Engº Reginaldo
dendo espaço publicitário. São Paulo

Como V. Exª poderá verificar, a citada TV, é Prezado Senhor Responsável pelo Departa-
denominada sistema Jornal de Rádio e Televisão, mento de Fiscalização
CGC 51.467.108/0001-20, pertence ao Sr. Orlando Há mais de um ano, a TV Jornal do Povo Ltda.,
José Zovico e está instalada na rua Piauí, 493, Li- funciona irregularmente na cidade de Limeira - SP.
meira - SP, CEP 13480-000, fone (0194) 511313, e Ela é uma retransmissora educativa, com autoriza-
suas imagens podem ser captadas através do con- ção apenas para retransmitir a programação da Fun-
versor de UHF entre as TVs Record e Cultura de dação Roquete Pinto (Rede Brasil). Além de inserir
São Paulo. noticiosos locais, ela transmite partidas de futebol e

Aguardando as providências cabíveis, coloco- outros eventos esportivos, sempre com patrocínio
me à inteira disposição de V. Ex!! para colaborar com comercial, afrontando a legislação vigente e veicula
o fiel cumprimento da lei. Em caso de confirmação diariamente, no horário nobre, das 19h30min às 20h,
de atividades irregulares conclamo V. Exª a notificar longos comerciais de supermercados, lojas de rou-
o Ministério Público, a Receita Federal e demais ins- pas, shopping center e outros. Não se trata, abso-
tituições correlatas. lutamente, de apoio cultural. São comerciais de 15,

Atenciosamente _ Luiz Carlos Pierri, Verea- 20, 30 e até 60 segundos, gravados nos próprios lo-
cais de venda, apresentando as ofertas do dia e con-
clamando a população a comprar aqui e ali. Já de
nunciei este fato ao Ministério das Comunicações,
que prometeu fiscalizar e, confirmada a irregularida
de, instaurar processo administrativo, conforme foto
cópia anexa assinada pela Coordenadora-Geral de
Fiscalização e Supervisão Regional/DnFI/SFO/MC.
Porém, desde 18 de agosto de 1994, estou esperan
do que a lei seja cumprida e a justiça seja feita.
Como cidadão e vereador, fiscal da comunidade que
cumpre suas obrigações legais, fiscais, sociais e tra
balhistas, exijo que providências sejam tomadas
para apurar e coibir de vez este abuso.

Atenciosamente, Luiz Carlos Pierri, Vereador,
Câmara Municipal de Limeira - São Paulo.



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Haroldo Sabóia dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor
mações sobre recursos repassados ao Estado do
Maranhão, para construção e conservação de rodo
vias, no ano de 1995 e 1996.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97 - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.290, DE 1997

(Do Sr. Valdeci Oliveira)

Senhor Presidente,
Considerando a necessidade da plena informa

ção para o andamento eficaz da atividade parlamen
tar, requeiro de acordo com o artigo 50, § 2º da
Constituição Federal e, na forma do art. 115, inciso I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que sejam solicitadas ao senhor Pedro Sampaio Ma-

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 25 de março de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97 Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no Exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.289, DE 1997

(Do Deputado Haroldo Sabóia)

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e na forma dos arts 115 e 116 do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência que, ouvi
da a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Mi
nistro dos Transportes, sobre os seguintes quesitos:

a) Qual o montante dos recursos federais desti
nados ao Estado do Maranhão, pelo Ministério dos

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in
formações sobre fiscalização, requerida pelo Depar
tamento de Fiscalização das Comunicações desse
Ministério, para a Tv Jornal do Povo Ltda, na Cidade
de Limeira, Estado de São Paulo, bem como porque
essa fiscalização não ocorreu até a presente data e
qual a previsão para o início.

É o relatório.

São Paulo, 18 de setembro de 1995.

IImº Sr. Vereador
Luiz Carlos Pierri
Câmara Municipal de Limeira
FAX 0194-423305

Prezado Senhor,
Em atenção à correspondência enviada, via

fac-simile, em 6-9-95, por V. Sª, informamos que
estamos adotando as medidas necessárias, visando
apurar as irregularidades denunciadas.

Atenciosamente, - Eduardo Graziano, Dele
gado.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Transportes, nos anos de 1995 e 1996, para conser-
Delegacia Regional de São Paulo vação ou construção de rodovias?

Of. nº 526/DRMC/GAB b) Quais as rodovias ou trechos de rodovias
que foram submetidos a obras de conservação nos
anos de 1995 e 1996?

c) Quais as rodovias que foram construídas
nos anos de 1995 e 1996?

d) Quantos quilômetros de rodovias foram res
tauradas ou construídas nos anos de 1995 e 1996?

e) Quais as empresas que executaram as
obras de conservação ou construção de rodovias
nos anos referidos acima? -

f) As contratações foram feitas diretamente
pelo Ministério dos Transportes ou por órgãos vincu
lados ao mesmo?

g) Se houve contratações realizadas por órgã
os do Governo Estadual, com recursos repassados
pelo Governo Federal, quais foram e em que mon
tante?



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luiz Alberto dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia, no
âmbito da Petrobras, informações a respeito da Re
solução nº 13, de 6 de dezembro de 1996, a qual
versa sobre anistia a funcionários dessa empresa.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e artigos 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 11-4-97. - Heráclito Fortes - 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.293, DE 1997

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Senhor Presidente,
Considerando que o Banco do Estado de São

Paulo - BANESPA, está sob intervenção federal
desde dezembro de 1994;

Considerando que a intervenção vem adotando
um "ajuste" que teria como objetivo acabar com um
suposto "furto" mensal de caixa da ordem de R$20

b) se existe algum impedimento de natureza
técnica e jurídica ou orçamentária, para o cumpri
mento da citada resolução;

c) se existe planejamento para reintegração
dos beneficiados; "

d) quando se iniciará o cronograma do planeja
mento referido no item c.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdeci Oliveira clirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre operações de crédito concedidas para
amparar a política de crédito rural, anualmente, no
período de 1986 a 1996, indicando especificamente:
"os volumes de financiamentos concedidos, por ativi
dade, finalidade, fonte de recursos, porte do produtor
e unidade federada, expressos em valores de de
zembro de 1996".

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97 Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.291, DE 1997

(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)

Senhor Pre~idente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral e dos artigos 115, inciso I e 116, Regimento In
terno, requeiro a V. EXª que sejam solicitadas infor
mações ao Ministro das Minas Energia, no sentido
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lan, Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes in- de esclarecer esta Casa a respeito da manutenção
formações: da "anistia concedida pelas Subcomissões Setoriais

1) Operações de crédito concedidas sob o am- e pela Comissão Especial de Anistia (CEAlSAF), re-
paro da política de crédito rural, anualmente, no pe- lativa aos processos indicados no Anexo 2", da Re-
ríodo de 1986 e 1996, informando especificamente: solução supracitada, que garante aos funcionários da
os volumes de financiamentos concedidos, por ativi- Petrobras S.A. a sua reintegração a esta empresa.
dade, finalidade, fonte de recursos, porte do produtor Considerando, que estamos completando 84
e unidade federada, expressos em valores de 4e- dias da publicação da referida Resolução, requere-
zembro de 1996. mos as seguintes informações:

Justificação a) por qual(is) motivo(s) a Petrobras S.A. ainda
não reintegrou os funcionários envolvidos na ques-

O requerimento visa reunir informações que tão;
permitam a análise mais apurada da política de cré-
dito rural. De posse dessas informações, disporemos
de condições para a melhor intervenção de nosso
mandato, no parlamento e nos movimentos sociais,
no tocante aos impactos da política de crédito sobre
a performance da agricultura brasileira no período
considerado.



11- Voto ~o Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria {art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa}, voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 2 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Prjmeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97 Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente, no exetcício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.295, DE 1997

{Da Sr.ª Deputada Teima de Souza}

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2º da Constitui

ção Federal, e art. 115, inciso I, do Regimento Inter
no, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Geraldo Pastana dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento informações'.isobre contrato de financia
mento externo de empréstimo firmado entre o Go
verno do Estado do Pará e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, destinado ao programa
de macrodrenagem das baixadas de Belém.

É o relatório.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Aldo Rebelo dirige-se à Mesa requerendo seja solici
tada ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do
Banco Central, relação das agências do Banco do
Estado de São Paulo - BANESPA, a serem fecha
das, bem como quais dessas agências são deficitá
rias; quais são únicas em suas cidades; o que acon
tecerá com os funcionários e quais as razões para o
fechamento dessas agências.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria {art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa}, voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo adreferendum
Em 11-4-97 Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.
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milhões, que ocorreria após o pagamento da dívida REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
estadual com títulos federais; N2 2.294, DE 1997

Considerando que, para alcançar essa econo- Senhor Presidente,
mia de R$20 milhões, a intervenção pretende, dentre Requeiro nos termos do art. 50, § 2º da Consti-
outras medidas, fechar 91 {noventa e uma} agências tuição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Inter-
do Banespa e demitir cerca de cinco mil funcionários; no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao

Considerando ainda que, em algumas cidades, Exmº Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento,
o pagamento de funcionários públicos e aposenta- acerca do contrato de financiamento externo de em-
dos é realizado através do Banespa, única agência préstimo firmado entre o Governo do Estado do Pará
bancária local, o seu fechamento acarretará grandes e o Banco Interamericano de Desenvolvimento _
transtornos nas comunidades; BID, destinado ao programa de macrodrenagem das

Solicito a V. Exª, fundamentado no art. 50 da baixadas de Belém, Estado do Pará, as seguintes in-
Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regi- formações:
mento Interno da Câmara dos Deputados, seja en- a) Quando e quais os valores repassados para
caminhado o presente Requerimento, para que se- o Governo do Estado do Pará?
jam prestadas as seguintes informações: b) Pelo acordo firmado em 1993, a última par-

1} Quais as agências do Banco do Estado de cela seria em janeiro de 1997, porém, pelas informa-
São Paulo - BANESPA, a serem fechadas? ções que obtivemos, esta transferência não ocorreu.

2} Quais dessas agências são deficitárias? Diante desta informação, quais as razões que estão
3} Quais dessas agências são únicas em suas motivando a demora da liberação dos recursos?

cidades? I - Relatório
4} O que acontecerá com os funcionários des

sas agências?
5} Quais as razões para o fechamento dessas

agências?
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Ministério dos Transportes o seguinte pedido de in- Em julho de 94, o Ministério dos Transportes
formação: avaliava que o governo só deveria viabilizar o con-

O Governo Federal criou uma situação insus- trato de adesão da Cosipa se a empresa assinasse
tentável para o porto de Santos. Ao baixar a Portaria termo de compromisso para equacionar seus débitos
nº 94/95 dividiu em dois o maior porto da América com a Codesp. Ora, o contrato, como dissemos, foi
Latina, reservando ao setor privado o bônus e, ao assinado em 18-2-95, e os débitos, esquecidos.
público, o ônus. Também desde 1994, a Cosipa tentava obter

Com certeza, o governo tentará questionar tal posição privilegiada em relação ao porto público,
afirmação retrucando que a Portaria apenas redefi- através da redução da Taxa de Utilização do Porto
niu as coordenadas geográficas que limitavam o (TUP), o que foi negado pelo Ministério dos Trans-
chamado porto organizado. Assim, teria sido mera portes. Essa taxa é paga por todos os usuários do
"coincidência geográfica" o terminal da Cosipa priva- porto e serve para cobrir custos de manutenção
tizada ficar fora da área do porto organizado. como, por exemplo, o da dragagem do canal de

Essa já seria uma explicação insuficiente mes- acesso ao estuário, que está sob responsabilidade
mo se não tivéssemos conhecimento de uma outra da Codesp.
"coincidência", que não está no mapa do estuário Em 17 de outubro de 1996, o Ministério dos
de Santos, mas no calendário. A citada Portaria nº Transportes reviu a posição e reduziu o pagamento
94/95, que dividiu o porto em dois, foi assinada pelo da Cosipa para R$0,45 por tonelada transportada.
Ministério dos Transportes no dia 17 de fevereiro de Pelo mesmo peso, os demais terminais pagam
1995. O contrato de adesão MT-DPH, nº 035/95, R$4,42!!
que autoriza a Cosipa a operar no seu cais com car- Para conceder tal benefício à Cosipa, o Conjur
gas de terceiros, isto é, a ter um terminal privado, é (Conselho Jurídico) do Ministério dos Transportes
datado do dia 18 de fevereiro de 1995. deu um encaminhamento jurídico que:

Apenas um dia separa as duas "providências". 1) ignorou o parecer da Secretaria de Trans-
Não é preciso muito para concluir-se que o porto de portes Aquaviários, que é um órgão técnico do Mi-
Santos foi dividido com o específico objetivo de pro- nistério, e que foi tratada como parte interessada;
porcionar à Cosipa lucros com uso de seu cais. E
também, não é preciso dizer que a obtenção de mais 2) ignorou a Codesp que não foi chamada a
essa "vantagem" não estava prevista nos termos de opinar;
privatização da empresa. 3) ignorou o Conselho de Autoridade Portuária

Essas estranhas coincidências permitem que a - CAP - que pela Lei de Modernização dos Portos é
Cosipa ameace uma relação de trabalho estabele- responsável pela definição de tarifas.
cida durante mais de um século e subverta, com Temos informações que dois terminais privati-
isso, o padrão de desenvolvimento da indústria vos - o da Ultr'afértil (fora do porto organizado) e o
portuária do País. A empresa decidiu operar na- da Cutrale (dentro do porto organizado) - já solicita-
vios, a partir desta quarta-feira, dia 2, sem a presen- ram o mesmo tratamento tarifário dispensado à Co-
ça de trabalhadores avulsos, como determina a Lei sipa. Pelos meus cálculos, se o benefício for estendi-
nº 8.630/93. do, representará um prejuízo de mais de R$45 mi-

Se consumada, essa decisão trará prejuízos ir- Ihões por ano à Codesp.
reparáveis ao porto de Santos e a seus trabalhado- As empresas privadas continuariam se benefi-
res que viverão uma instabilidade sem limites, só ciando dos serviços prestados pela empresa pública,
comparável à que viveram no início deste século. sem, entretanto, pagarem poreJes.

Os trabalhadores se mobilizam e buscam, com Diante disso, requeiro as seguintes informações:
apoio de parlamentares da região, uma solLÍção ne- 1) Por que o Ministério dos Transportes reviu a
gociada. A empresa tem se recusado até mesmo a posição expressa no Ofício nº 1.160/94, de 26-7-94,
ouvi-los. assinado pelo então Secretário Executivo do Ministé-

Essa arrogância parece ter firme sustentação rio, que colocava como pré-condição para a assina-
no Governo Federal. Mais precisamente, no Gabine- tura do contrato de adesão o equacionamento das
te da Casa Civil. dívidas da Cosipa com a Codesp?

Vejamos se a empresa tem ou não razão em 2) Quem autorizou a redução da Taxa de Utili-
sentir-se tão poderosa. zação Portuária (TUP) para a Cosipa?



Distribuição nº 2197

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 14·3·97

AO SR. CARLOS NELSON
Projeto de Lei nº 1.388-A/95 - do Sr. Júlio Re

decker - que "cria o Programa de Segurança Veicu
lar- PROSEGVE, e dá outras providências".

AO SR. CARLOS SANTANA
Projeto de Lei nº 2.552/96 - do Sr. Wigberto

Tartuce - que "dispõe sobre a instituições, em âmbi
to nacional, da figura "Motorista Padrão".

À SRA. CÉLIA MENDES
Projeto de Lei nº 2.362/96 (apenso o PL nº

2.660/96) - do Sr. Fernando Zuppo - que "dispõe
sobre a jornada de trabalho dos motoristas de ôni
bus interestaduais, municipais e intermunicipais".

AO SR. DuíLlO PISANESCHI
Projeto de Lei nº 2.602/96 - do Sr. Jorge Wil

son - que "proíbe a distribuição ou a ingestão de be
bidas alcoólicas em vôos de qualquer espécie no
Brasil".

AO SR. EDINHO ARAÚJO
Projeto de Lei nº 2.652/96 - do Sr. Nan Souza

que "altera a Leinº 9.294, de 15 de julho de 1996,
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propa
ganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Fe
deral".

AO SR. FELIPE MENDES
Projeto de Lei nº 2.614/96 - do Sr. Roberto Ro

cha - que "dispõe sobre o transporte intermunicipal
e interestadual de passageiros".

. AO SR. GIOVANNI QUEIROZ
Projeto de Lei nº 2.563/96 (apenso o PL nº

2.634/96) - da Sr.ª Sandra Starling - que "acrescen
ta parágrafos ao art. 21 da Lei nº 7.565, de 19 de de
zembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica,
regovando o seu atual parágrafo único".

AO SR. GONZAGA PATRIOTA
Projeto de Lei nº 2.692/97 - do Sr. Nilson Gib

son - que "denomina Rodovia Senador Aderbal Ju
rema o trecho federal da BR-101 compreendido en-

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Teima de Souza dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor
mações sobre a portaria nº 94/95, de 17 de fevereiro
de 1995 e sobre o Contrato de Adesão MT-DPH nº
035/95, de 18 de fevereiro de 1995, que autoriza a Co
sipa a operar no seucais com cargas de terceiros.

É o relatório

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,

Aprovo ad referendum
Em 11-4-97 Heraclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Distribuição n2 1/97· .

Efetuada pelo Sr. Presidente em exercício,
Deputado Marcelo Teixeira

Em 23·1·97

AO SR. MÁRIO NEGROMONTE
Projeto de Decreto Legislativo nº 364/96 - da

Comissão de Relações Exteriores (Mens. nºs 166/88
e 919/95 - PE) - que "aprova o texto da Convenção
n~ 153, da Organização Internacional do Trabalho,
relativa à duração do trabalho e períodos de descan
so nos transportes por rodovias, adotada em Gene-
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3) Quais foram os procedimentos e pareceres bra em 1979, ,.ouránte a 65!! Sessão da Conferência
utilizados para tal autorização? Internacional do Trabalho".

4) Por que o Conselho de Autoridade Portuária Sala da Comissão, 23 de janeiro ç1e 1997. -
(CAP), não foi ouvido? Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário:

5) Por que a Codesp não foi ouvida?
6) Da onde sairão os recursos para cobrir o

prejuízo da Codesp com tal redução?
7) Há previsões de extensão do benefício para

outros terminais privados?
8) Por que o governo continua recusando o pa

pei de intermediar negociações entre a Cosipa e tra
balhadores?
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tre a cidade do Jaboatão dos Guararapes (Prazeres)
e o Cabo, no Estado de Pernambuco".

AO SR. JOÃO MAIA
Projeto de Lei nº 2.556/96 - do Sr. Waldomiro

Fioravante - que "dispõe sobre a utilização de apa
relho sonoro em táxis".

AO SR. JOSÉ EGYDIO
Projeto de Lei nº 2.662/96 - do Sr. Coriolano

Sales - que "obriga o uso de lixeiras em ônibus inte
restaduais e internacionais".

AO SR. LEONIDAS CRISTINO
Projeto de Lei nº 2.649/96 - do Sr. Cunha Bue

no - que "estabelece o uso obrigatório dos faróis
acesos na posição da luz baixa, durante o dia, nos
veículos em deslocamento".

AO SR. MARCUS VICENTE
Projeto de Lei nº 2.715/97 - do Sr. Waldomiro

Fioravante - que "estabelece autorização especial
para a condução de veículos pertencentes a tercei
ros".

AO SR. MÁRIO MARTINS
Projeto de Lei nº 2.694/97 - do Sr. Anivaldo

Vale - que "inclui no Plano Nacional de Viação
trecho rodoviário que menciona, no Estado do
Pará".

AO SR. MÁRIO NEGROMONTE
Projeto de Lei nº 2.732/97 - do Sr. Salvador

Zimbaldi - que "altera o Código Brasileiro de Aero
náutica, obrigando a inserção de informações a res
peito das aeronaves nos cartões de embarque".

AO SR. NÁRCIO RODRIGUES
Projeto de Lei nº 2.752/97 - do Sr. Eliseu Re·

sende - que "inclui no Plano Nacional de Viação o
trecho que menciona".

AO SR. OSVALDO REIS
Projeto de Lei nº 2.779/97 - do Sr. Marcelo Tei·

xeira - que "proíbe a utilização do fumo no interior
de aeronaves, em vôos domésticos, em todo o terri·
tório brasileiro".

AO SR. PHILEMON RODRIGUES
Projeto de Lei nº 2.756/97 - da Sr.1 Maria Elvi

ra - que "determina a idade mínima para os candi
datos à habilitação como condutores de veículos au
tomotores".

À SRA. TELMA DE SOUZA
Projeto de Lei nll 2.730/97 - do Sr. Serafim

Venzon - que "determina a realização de exames e
a emissão de Carteira de Motorista pelo Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial- SENAI".

Sala da Comissão, 14 de março ae 1997. 
Ruy Ornar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição n2 3197

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 17-3-97

AO SR. ROBERTO ROCHA
Projeto de Lei nº 2.798/87 - do Sr. Aroldo Ce

draz - que "estabelece novos percentuais para o
Adicional de Tarifa Aeroportuária".

Sala da Comissão, 17 de março de 1997. 
Ruy Ornar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição n2 4197

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 18-3-97

AO SR. BENEDITO GUIMARÃES
1) Projeto de Lei nº 2.659/96 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem nº 1.287/96) - que "estabelece
restrição à comercialização de bebidas alcoólicas,
para reduzir a violência no trânsito cresce parágrafo
ao art. 4º da Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996, e
dá outras providências".

2) Projeto de Lei nº 2.723/97 - do Sr. "Vigberto
Tartuce - que "dispõe sobre a proibição de comer
cialização e venda de bebidas alcoólicas nas rodo
vias federais".

Sala da Comissão, 18 de março de 1997. 
Ruy Ornar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição 0 2 5197

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 2-4-97
AO SR. MARCELO TEIXEIRA:
Projeto de Lei nº 2.589/96 - do Sr. Fernando

Lopes - que "dispõe sobre as concessões e as per
missões de prestação de serviço público de trans
porte coletivo por via terrestre".

AO SR. PAULO GOUVÊA:
Projeto de nll 2.851/97 - do Sr. Jorge Tadeu

Mudalen - que "determina a presença de um médi
co, como membro da tripulação, nas aeronaves em
pregadas no serviço aéreo público de transporte re
gular".

Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.
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REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Redistribuição n2 1/97

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 14-3-97

AO SR. BARBOSA NETO

Projeto de Lei nº 2.066/96 - do Sr. Elias Murad
- que "torna obrigatório o Seguro como Terceiros
para veículos com mais de 15 anos de fabricação".

Sala da Comissão, 14 de março de 1997. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Redistribuição nl! 2197

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 17-3-97

AO SR. L1NDBERG FARIAS
Projeto de Lei nº 2.239/96 - do Sr. Leônidas

Cristino - que "obriga a impressão de mensagens

educativas sobre normas de trânsito em embalagens
de fósforos".

AO SR. OLAVO CALHEIROS
Projeto de Lei nº 2.387/96 - do Sr. Nilton Baia

no - que "torna o bafômetro eletrônico equipamento
obrigatório nos transportes rodoviários coletivos e de
carga".

Sala da Comissão, 17 de março de 1997. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Redistribuição nl! 3197 _

Efetuada pelo Sr. Presidente, DEPUTADO
JOÃO HENRIQUE

Em 12..4-97

AO SR. CHICO DA PRINCESA
Projeto de Lei nº 2.327/96 (apensos os PLS nl!s

2.769/97 e 2.848/97) - do Sr. Roberto Pessoa - que
"dispõe sobre o transporte público de passageiros
por motociletas de aluguel - Mototáxi".

Sala da Comissão, 1º de abril de 1997. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB/SP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2!! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2!! Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS
32 Secretário:
PAULO PAIM - PTIAS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2!! WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB/GO

42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Líder:GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PTB
Líder: PAULO HESLANDER

Vice-Líderes:
Duílio Pisaneschi José Coimbra
Arlindo Vargas José Borba
Moisés Lipnik

Eraldo Trindade
Benedito Domingos

Jofran Frejat
João Mendes

Valdenor Guedes
Ricardo Barros

Alcione Athayde
Darci Coelho

Luiz Gushiken
Luiz Eduardo Greenhalg

Marcelo Deda
Martapuplicy

Miguel Rossetto
Milton Temer

Sérgio Miranda

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

PSB
Líder: SÉRGIO GUERRA

Aldo Arantes
Alcides Modesto
Femando Ferro
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarela
José Genoóino

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Edson Queiroz
Silvemani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Augusto Nardes

Marisa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Regina Lino

Ricardo Rique
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery

Wagner Rossi

Jair Soares
José Lourenço

José Santana de Vasconcellos
Marilu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano

Paes Landim
Paulo Bomhausen

Paulo Gouvêa
Robério Araújo

VilmarRocha
Wemer Wanderer

Vice-Líderes:
Eliseu Padilha (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Femando Diniz
Gonzaga Mota
José Lujz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira

Vice-Líderes:
José Carlos Aleluia (1l! Vice)
~belardo Lupion
Alvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos santos
Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Carlos Melles
Corauci Sobrinho
Eliseu Moura
Euler Ribeiro
Francisco Horta

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Pedro Valadares
PSDB

Líder: AÉCIO NEVES

Vice-Líderes:
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Luiz Femando
Rommel Feijó
José Thomaz Nono
Ceci Cunha
Pedro Henry
Féu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Domingos Leonelli
Nicias Ribeiro

Sebastião Madeira
SalvadorZimbaldi

Antônio Feijão
Amaldo Madeira

Nárcio Rodrigues
João Faustino

Osmânio Pereira
Veda Crusius

Candinho Mattos
Pimentel Gomes

Mário Negromonte

Vice-Líder:
Alexandre Cardoso

Vice-Líderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice)
Eujácio Simões

PARÁGRAFO 42, ART. 9l! - RI
PPS
PMN
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Pedro Canedo

B4oco (PT~DTIPCdoB)

Líder: JOSE MACHADO

Vice-Líderes:
Neiva Moreira (1 2 Vice) Luciano Zica

Vice-Líderes:
Elton Rohnelt (1l! Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Antônio Carlos Pannunzio
Paudemey Avelino



Arlindo Vargas
Murilo Domingos

Raquel Capiberibe

PTB

PL

PSB

1 vaga

Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 VICe-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares

PFL Eteva/da Grassi de Menezes Eujácío Simões

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bosco França 1 vaga

Secretário (a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
22 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Caranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Femandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Ivo Mainardi
Moacir Micheletto
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga

B.Sá
Carlos Alberto
BasílioVilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Ronaldo Santos
1 vaga

PSOB

Antonio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
João Maia

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Maria Valadão
Saulo Queiroz

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Adelson Ribeiro
Femando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PPS

Augusto Carvalho

PMN

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
ZilaBezerra

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
José Priante
Nan Souza
Pinheiro Landim

Pedrinho Abrãn

Átila Lins
João Maia

Osmir Lima
Raimundo Santos
Ronivon Santiago

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

Mário Martins
2 vagas

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
João Ribeiro

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Femando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

PPB

PSOB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

DércioKnop
Femando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Ar! Magalhães
Augusto Narcies

Chico da Princesa (PTB)
João Ribeiro

Osvaldo Reis
3 vagas

PPB

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
2 vagas



Moisés Lipnik

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

PPB

Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Secretário: Tereio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
2º Vice-Presidente: Marçal Filho
32 Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito
Cunha Bueno
Edson Queiroz
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Balestra
Roberto Campos
Vadão Gomes

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
José Janene

Lamartine Posella
Nelson Meurer

Valdenor Guedes
3 vagas

José Borba
Paulo Heslander

Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

1 vaga

Ary Kara
Femando Diniz

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
RobsonTuma
Rubeõls Cosac
zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Jair Soares

JairoAzi
Maluly Netto

Mauríeio Najar
Paulo Gouvea

Rubem Medina

PL

Sérgio Guerra

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Cesar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras -10h
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

Alberto Goldman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

Esther Grossi (PT)
Expedito Junior (PL)

Fernando Lopes (PD-I)
Ivan Valente (PT)

Jandira Feghali (PCdoB)
Jaques Wagner (PT)

Antonio Carlos Pannunzio
Fátima Pelaes

Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

1 vaga

PSDB

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

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Decio Knop (PDT)
Eurípedes Miranda (PDT)
Inácio Arruda (PedoB)
João Paulo (PT)
Tilden Santiago (PT)
Udson Bandeira (PMDB)

Ary Kara
Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marçal Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi



PSDB Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI pedoB)

Coriolando saIes (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Darc (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

Raqllel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo 11, Sala 3-4I..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Almino Affonso
Alzira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Vanessa Felippe
Zulaiê Cobra

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Alexandre cardoso

PTB

PSB

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha

salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

2 vagas

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

Jair BoIsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

Nilson Gibson

Albérico Filho
Chicão Brígido
Femando Gabeira
Regina Uno
Remi Trinta

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Flávio Palmier da Veiga
salomão Cruz
1 vaga(s)

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

PPB

Cunha Uma
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PTB

Luciano Pizzatto

PSB

lnácro-Arruda
Marcos Uma
Teté Bezerra

2 vagas

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Duilio Pisaneschi

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, 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 Uma (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo

José Carlos Aleluia
Laura cameiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyFilho

PL

Luiz Buaiz

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

VIC Pires Franco

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murila Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio

carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

carlos Nelson
Marcelo Teixeira

Marisa Serrano
Nan Souza

Oscar Goldoni

Ademir Lucas



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 •

GilneyViana
3 vagas

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervásio Oliveira

SeGretário: 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

Nilrnário Miranda
Vânio dos Santos

PTB

PPB

João Mendes
Neif Jabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
2l! Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3l! Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Albérico Cordeiro

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Nilmário Miranda
2 vagas

PV

PSDB

1 vaga

Í'dvaro Gaudêncio Neto
João Maia

Laura Cameiro
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

PSDB

Antonio Balhmann
José Carlos Lacerda
Luiz Femando
Renato Johnsson
Wilson Campos

Bloco (PTI PDTI pedoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

1 vaga

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Yeda Crusius

Femando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Dalila Figueiredo
RavioAms
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Franco Montoro
Welson Gasparini

3 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Ribeiro
Lamartine Posella

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PTB

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Femando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

José Coimbra

Pedro Va.ladares



Bloco (PTI POTI PcdoB)

Esther Grossi (PT) Gilney Viana (PT)
Padre Roque (PT) Humberto Costa (PT)
Pedro Wilson (PT) Lindberg Farias (PCdoB)
Ricardo Gomyde (PedoB) Luiz Durão (PDT)
Wolney Queiroz (PDT) Maria Laura (PT)

PPB

Bloco PMDBlPSDlPSL)

João Thorne Mestrinho Djalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz C1erot
Maurício Requião Lídia Quinan
Pedro Yves Rita Camata
Severiano Alves (PDT) Wagner Rossi

PSOB

Secretária: Anamélia 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 (PDT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2lI Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
3ll Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Tftulares Suplentes

PFL

Bloco (PTIPOTIPCdoB)

Fernando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vania 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

Benito Gama
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Luís Eduardo
Magno Bacelar

Valdomiro Meger

PFL

Titulares

PSOB

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parclanello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Augusto Vweiros
João Carlos Bacelar
Júliocesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Yeda Crusius

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Itamar Serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Coraucl Sobrinho
Jaime Fernandes

Jairo carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Claudio Chaves
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Ademir Lucas
Alexandre Santos
AavioAms
João Faustino
Oswaldo Soler

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

PTB PTB

Expedito Júnior (PL)

PSB

1 vaga Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-696016989/6955

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 31B-69OO1690517011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
12 VICe-Presidente: AnivaJdo Vale (PSDB)
2lI VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
3ll VICe-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

JoãoColaço

Eujáclo Simões

PSB

PL

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PedoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (PDT)
Fernando Lopes (PDT) Luciano Zica
Paulo Bernardo (PT) Nedson Micheleti (PT)

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1Q VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PedoB)
2Q VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
3Q Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Octavio Elisio

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

1 va~a

Roberto Balestra
Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes

JulioCesar
Murilo Pinheiro

Paulo Bomhausen
Ronivon Santiago

Nelson Marquezelli

DércioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PedoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

José Borba

Fausto Martello
Aavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Moises Lipnik (PTB)
Robson Romero

Alberto Goldman
Dilso Sperafico
Marcos Lima
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José MaurCcio (PDT)
Luciano Zica (PT)

Eliseu 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
Lima Netto

Ursicino Queiroz

João Natal
Max Rosenmann
Roberto Paulino

Silas Brasileiro
Silvio Pessoa

Alexandre Santos
Arthur Virgilio
Pedro Henry
Silvio Torres

Wilson campos

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Candinho Mattos
Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Rommel Feijó

Colbert Martins
Confucio Moura
Femando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

PSDB

Affonso Camargo
Alvaro Gaudêncio Neto
Benito Gama
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni 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)
1Q Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
~ Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: LuCs Eduardo (PFL)
1Q Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
~ Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
~ Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton Rohnelt

Aldir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
LuCs Eduardo
Wemer Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBlPSDIPSL) TItulares Suplentes

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 FAMrLlA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
32 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Haroldo Lima Carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoanaDarc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José Genonio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus Schmidt
Renan Kurtz Sérgio Cameiro
sandra Starling Tilden Santiago

PPB

Adylson Motta A1cione Athayde
A1ceste Almeida Jofran Frejat
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu Mudalen
João Pizzolatti José Rezende
José Teles Júlio Redecker
Mário Cavallazzi Salatiel Carvalho
Ushitaro Kamia Sérgio Naya

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão Roberto Jefferson

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

PL

Bloco (PMDBlPSD/P5L)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Armando Costa
Chicáo Brigido

CoIbert Martins
Eliseu Padilha

Genesio Bemardino
João Henrique

Pedro Yves
ReginaLino
Remi Trinta

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

Ademir Cunha
Alexandre Caranto

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Cameiro
RoIand Lavigne

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

Moacyr Andrade
Pedro Correa

3 vagas

José Egydio

Alexandre Cardoso

Elias Murad
Ezidio Pinheiro

FlavioArns
~ .Jovair Arantes

Raimundo'homes de Matos
Rommel Feijo

2 vagas

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

PFL

PL

PTB

PPB

PSB

PSDB

Vicente Andre Gomes

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
José Pinotti
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Luiz Buaiz

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vicente Arruda

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Janene
José Linhares
Ni/ton Baiano
Sérgio Arouca

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Ayres da Cunha
Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Mauricio Najar
Ursicino Queiroz

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

Arnon Bezerra
Athur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonõ

Bloco (PTI PDTlPCdoB)

Cláudio cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
Robson Tuma
Ronaldo Perim
Ronivon Santiago



Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-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: zaire Rezende (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2l! Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antônio Brasil
De Velasco

Hennes Parcianello
João Magalhães

Remi Trinta
Ronaldo Perim

3 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Eliseu Padilha
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco

Armando Abílío
João Almeida

Olavo Calheiros
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Raimundoo Colombo

RoMrio Araújo
Wemer Wanderer

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
zaire Rezende
2 vagas

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PedoB) Aldo Rebelo (PedoB)
Chico Vigilante (PT) Carlos Santana (PT)
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (pDn
José Pimentel (pn Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (pn 1 vaga

PPB

Bloco (PT/ PDTI PCdoB)

Carlos Santana (pn Arlindo Chinaglia (pn
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDn
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (pn José Augusto (Pn
Lindberg Farias (PedoB) José Maurício (PDn
Olavo Calheiros (PMDB) 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

Amaldo Madeira
')omingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ari Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PSDB

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

Oswaldo Soler

PPB

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito G,uimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
Neif Jabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Femando Lyra PTB

Secretário (a) Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/699017004nOO7

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER .
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo

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
Nll 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3l! Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB

Antônio Cartos Pannunzio
Arthur Virgílio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PUPSDIPSC)

Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

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

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

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



Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Çunha

Bloco (PFUPTB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

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

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"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: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

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

Titulares Suplentes

Costa Ferreira
LaelVarefla

Ivan Valente
1 vaga

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

Matheus Schmidt
PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 40, DF 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO 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: PEe-40195 Autor: Marquinho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMOB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSOB)
Relator:

Titulares

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Fernando Ferro
Sandra Starling

PFLJPTB

carlos Mefles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir~ima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMDB

Antônio Brasil carlos Apolinário
Olavo Calheiros Carlos Nelson
1 vaga Genésio Bemardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB)
Francisco Silva 1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PLJPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEe-22I95 Autor: José Janene



Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Jorge Wilson (PP8)
Remi Trinta

1 vaga

Rommel Feij6

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Como Espo - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Alcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Amaldo Madeira
José Chaves (PMD8)

Vittorio Medioli

PT

PDT

PSDB

Antônio carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte

Nilton Baiano
2 vagas

Carlos Santana
João Coser

PSB

Raquel capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Como Especiais - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-6874/7052

- - COMISSÃO ESPECIAL -- -

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 43-A, DE 1995, QUe DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEe-43195 Autora: Rita camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMD8)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMD8)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSOB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Suplentes

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PP8)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Proposição: PEC-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PP8)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PP8)
Relator. Hélio Rosas (PMD8)

Titulares

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

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PP8)
Lael Varella

Vicente André GomesSerafim Venzon

PPB

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Bloco (PFLJPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSD8)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetti (PP8)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz 8uaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marehezan

F1ávioArns
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Francisco ela Silva Lopes Filho
Local: 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 COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASi
,

Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
211 Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

José Egydio

Silvio AbreuWilson Braga (PSDB)

Bloco (PL/PSDIPSC)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gornyde Undberg 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 N257,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEe-57195 Autor: Emerson Olavo

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

Titulares Suplentes PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Raimundo Colombo

Júlio César
Maria VaJadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PMDB PPB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PPB

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

BasílioVilfani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSDB

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT PT
João Fassarella
Sandra Starling

PDT

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Telrna de Souza

Matheus Schmidt

Eujácio Simões

Coriolano sales
I

Bloco (pL/PSDIPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

José Maurício
1 vaga

PDT

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
Zila Bezerra

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PPBlPL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!
89-A, DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-B9195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelsóo Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2l! VICEI-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares

Suplentes

Ricardo Heráclio

PSB

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Uma Socorro Gomes

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nl! 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposlçio:'PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

TItulares

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

PMOB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Uma
Francisco Silva
Lamartine PoseUa

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSOB

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

POT

Luiz Durão

PSOB PSB

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon santiago (PFL)

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

Aécio Neves Alexandre Cardoso

1 vaga Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala -169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. Nl! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Autor: Hélio Bicudo
e outros

1 vaga

Proposição: PEc-96192

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

PT

POT

AntOnio Feijão
Arthur Virgnio

WoIney Queiroz

Paulo Rocha
1 vaga



Bloco (PFLJPTB)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2!l Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDI?)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Femando Gonçalves Antônio Ueno
Jair Soares Mauro Fecury
Luiz Moreira Philemon Rodrigues
RoIand Lavigne Ronivon Santiago

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Titulares

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Paes Landim
Vicente cascione

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PMDB

Suplentes

Antônio dos santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

PPB Bloco (PPBIPL)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEc-128195 Autor: Nlclas Ribeiro

PSDB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

ÊnioBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

carlos cardinal

Átila Lins
Hilário Coimbra

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

PDT

PSB

PSOB

Renan Kurtz

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEc-133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2!l Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Nilson Gibson

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Alzira 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) Ivandro Cunha Lima
1 vaga Murilo Pinheiro José Luiz C1erot

PMDB
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

AntOnio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confúcio Moura Olávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

Dolores Nunes
PPB Gerson Peres

carlos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-Ackel

Jair Bolsonaro Rogério Silva (PFL) Prisco Viana

Valdenor Guedes 1 vaga

PSDB Danilo de Castro

Robério Araújo (PPB) João Maia (PFL) Robérlo Araújo (PPB)
Vicente ArrudaTuga Angerami 8ebastião Madeira
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
Josê 'Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

TaJvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PDT

Proposlçio: PEe-169193

Cidinha Campos
SiMoAbreu

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco
Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PedoB
Aldo Arantes Haroldo Urna

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ne 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE S~ÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PUBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando GonçaJves
JairSoeres

Ivan Valente Hélio BIcudo
Marta Suplicy Marcelo Déda

1 vaga

GiovannlOuelroz

Edinho Araújo
João Natal

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PDT

PMDB

Bloco (PlJPSD/PSC)

Expe<rrto Jllnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 151 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL·
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cidinha campos

Presidente: Vicente Casciooe (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

Bloco (PFUPTB)

Elton Rohnelt

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Adauto Pereira
Antõnio Geraldo
Jairo Azi
Vicente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

GilneyViana
1 vaga

1 vaga



PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL·

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À COt;lSTITUIÇÃO
Nº 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169J95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PT

PPB

POT

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Ronivon Santiago
Rubem Medina

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMOB

Costa Ferreira
João Maia

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSOB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

POT

José Maurício Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

secretário: Francisco da Silva Lopes Rlho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposiçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMOB/PSOIPSLJPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

1 vaga

Pedro Canedo

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Antônio Gera/do
João Mellão Neto

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSOB

PMOB

JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
saraiva Felipe
1 vaga

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PLJPSO/PSC)

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Luiz Buaiz

A1ceste Almeida
Célia Mendes



Proposição: PEC-175J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1" Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

BlolfO (PFLIPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair Bolsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristino Eduardo Mascarenhas
Roberto Brant João Leão
1 vaga Marconi Perillo

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Waldomiro Fioravante
Teima de Souza 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schimidt Sílvio Abreu

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFLIPTB)

José Luiz C1erot Hélio Rosas
José Priante Lídia Quinan
Jurandyr Paixão Marcelo Teixeira
1 vaga Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avelinc' VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Femando Torres
Luciano Castro Silvio Torres
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lirna Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Te~fones:318·106717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE '~ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEC-188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

OsmirLirna
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Betinho Rosado
Jaime Femandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMDB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
PauloLirna
Rubem Medina

Alexandre Cardoso

Alberto Goldrnan
Carlos Nelson



Suplentes

Claudio Cajado
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon Santiago

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
raulo Bornhausen
Paulo Lima
Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PFLlPTB)

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODI':ICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEe-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)

. 22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Jair BoIsonaro Hugo Biehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mudalen
Osmar Leitão José Rezende

\ Valdenor Guedes Pedro Corrêa
'1 vaga 1 vaga

PSDB

Antônio Feijão Elias Murad
celso Russomanno Leônidas Cristino
Luciano Castro Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feij6 Vice••:0 Arruda

PT

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

PDT

Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Suplentes

Cunha Lima

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PPBlPL)

Bloco (Pr-LlPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Benedito Domingos

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, SaJas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!! 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEe-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio'Feijão (PSDB) ,
Relator: Werner Wanderer(PFL)

Titulares



Suplentes

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

PMDB

Bloco (PFUPTB)

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô

Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas Carli Silvio Abreu

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB

Amon Bezerra Ceci Cunha
João Leão Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

PDT

Luiz Durão 1 vaga

Bloco (PL/PSD/PSC)

Eujácio Simões Elton Rohnelt

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

PSB

João CoIaço Gervasio Oliveira

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS 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)

Titulares

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre santos
AávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

BasnioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPBlPL)

Eliseu Padilha
José Luiz Clerot

Max Rosenmann

Ablardo Lupion Jair Soares
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Raimundo Colombo

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

Aávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Gervasio Oliveira

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto santos

Severiano Alves

Alvaro Valle ,
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara serejo
Local: Servo ~m. Especiais, Anexo li, sata 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)

Proposição: PEc-407196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFIJPTB)



Bloco (PSBJPMN)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2821195 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE "REGULAMENTA A EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 8195, E INSTITUI A
POLfrlCA DE EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS

PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES",
Nl! 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

Titulares

Proposição: PL 821195 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bomhausen (PFL)
12 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto GoIdman (PMDB)

Bosco França

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel castro
1 vaga

Presidente: Miro Teixeira (PDn
12 Vice-Presidente: sandro MabeI (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB))

Tflulares Sup~nms

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

1 vaga

secretária: Ana Clara Serejo
L.ocà: Serv. Can. Esp. - NetD n, 5aIa169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

PMDB 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

3 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Alberto Goldman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rigotto
Pedrolrujo
RobsonTuma

Albérico Cordeiro
Antônio Joaquim Araújo

Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra

Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
CoIbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves

Nan Souza
Ricardo Rique

PT
Bloco (PPB1PL)

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

Arnaldo Faria de Sá
José Egydio

Júlio Redecker
Laprovita Vieira

Roberto Campos
2 vagas

Bloco (PlJPSD/PSC)

Ronivon Santiago (PFL)

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

1 vaga

João Faustino
Luiz Piauhytino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

PSDB

PT

Arnaldo Madeira
Marconi Perillo

Pedro Henry
Renato Johnsson

1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-755517063

Jaques Wagner
Milton Temer
Walter Pinheiro

Arlindo Chinaglia
João Paulo

Miguel Rossetto



Albérico Cordeiro
Antônio dos Santos

Arolde de Oliveira
João carlos Bacelar

LuizBra~

Maria Valadão
Osório Adriano

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adelson 8alvador carlos Nelson
Ary Kara Fernando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thomé Mestrinho
Marcelo Teixeira Nair Xavier Lobo
Mário Martins Paulo Ritzel
Max Rosenmann Rubens Cosac

Bloco (PPBlPL)

Jarbas Lima Arnaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueno
~atiel carvalho Cunha Lima
VVelinton Fagundes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

Antônio Feijão Ademir Lucas
Jovair Arantes Celso Russornanno
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negrornonte Paulo Feij6
Pedro Henry Simão Sessirn

PT

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GilneyViana Nilrnário Miranda
Paulo Bernardo Pedro Wilson

PDT

Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Aldir Cabral
carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

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-3.71Q193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonza~ Patriota (PSB)
2!l VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ricardo Heráclio

José Genoíno
Marta Suplicy

Raquel Capiberibe

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetli
VVagner~ustiano

Fernando Ribas carli

Vicente André Gomes

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 va~

PT

PDT

PSB

PDT

PSB

PSDB

Celso Russomanno
~vador Zirnbaldi
Tuga Angerami

Sérgio carneiro

Fernando Lyra

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria EMra Lídia Quinan
1w~ 1w~

Bloco (PPBlPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Sérgio Guerra

PedoB

Sércio Miranda Inácio Arruda
Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, 8aJa 169-B
Te~fone:318-7555f7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ne 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria EMra (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2!l Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 VICe-Presidente: salvador Zirnbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Secretária: Maria He~na C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, ~a 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061



Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

President~: Euler Ribeiro (PFL)
12 VICe-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2'2 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
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

JoãoColaço

Suplentes

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Fernando Diniz
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

PSDB

Herculano Anghinetli (PPB)
. Nelson Otoch

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudaren (PPB)
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdorniro Meger (PFL)

Milton Mendes
Sandra Starfing

Sérgio Guerra

PDT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2'2 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N24.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPE;RAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

José A1dernir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Humberto Costa
2 vagas

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feij6
Vanessa Felippe

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Fernando Gonçalves
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

Fernando Ribas Carfi

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Basílio Villani (PSOB)
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
3 vagas

Vicente André Gomes

Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra

Darcísio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bemardino
José Pinotli
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Hurnberto Costa

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Lima Netto
Roberto Jefferson
1 vaga



PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

Bloco (PUPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕ,?S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2l! Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3l! VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvaa
Vicente Gascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Uma
JoséJanene
Prisco Viana
RomeI Anizio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
SiMoTorres

PT

João Paulo
Paulo Deigado
Sandra Starling

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Chicão Brigido
Mansa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fióravante

Félix Mendonça
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Pedro Novais
Silas Brasileiro

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Yeda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Francisco Horta

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Uma Netto
Moisés Upnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PMDB

Antônio do Valle
Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio ReinaldO Moreira

Roberto Campos
PSDB

Antônió Feijão
Fernando Torres

Octávio Elísio
1 vaga

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PDT

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujáció Simões

Bloco (PSBlPMN)

Fernando Lyra

Aldo Arantes
PCdoS

1 vaga Sérgio Guerra

Haroldo Lima Ségio Miranda

PCdoS

Ricardo Heráclio

1 vaga



Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Conissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíóDO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS ~RASILEIRAS

POR GRUPOS ASIATICOS .

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Autor: Presidência

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

José Priante (PMDB)
Luiz Fernando (PSDB)

Pauderney Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Titulares

Titulares

A1zira Ewerton (PSDB)
Aníbal Gomes (PMDB)
Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Uma (PPB) 
Elton Rohnelt (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"

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Corn. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO
. A SITUAÇÃO DE CONFLITOS DE TERRA

NA REGIÃO DO PONTAL DO
PARANAPANEMA, ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)

Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063

Aloysio Nunes Ferreira (PMDB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Benedito Guimarães (PPB) Antônio C. Pannunzio (PSDB)
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)
Nelson Marquezelli (PTB) Gonzaga Patriota (PSB)
Paulo Lima (PFL) Hélio Rosàs (PMDB)
Sérgio Arouca (PPS) Hélio Bicudo (PT)
Socorro Gomes (PCdoB) Lamartine Posella (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB) Pedro Canedo (PL)

Philemon Rodrigues

Autor: Presidência

Luiz Fernarido (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB) ,
Fernando G8beira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pízzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA '

PARA, NO PERíODO DE 17-12-9G A 17-1-97,.
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo 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
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
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