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que "Define competência, regulamenta os servi- providências". 06046
ços concernentes ao protesto de títulos e outros Projeto de Lei n.2 4.219, de 1998 (Do Sr.
documentos de dívida e dá outras providências". 06028 Wagner Rossi) - Estabelece a responsabilidade
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mento na~ Região da Justiça do Trabalho, defi- Projeto de de Lei n.2 4.221, de 1998 (Do Sr.
ne jurisdição e dá outras providências.................. 06030 João Fassarella) - Altera a Lei n.2 9.530, de 10

Projeto de Lei n.2 4.201, de 1998 (Do Sr. de dezembro de 1997, para excluir o Fundo
Ministro Público da União) Mensager:n n.2 01/98 - Nacional de Assistência Social e o Fundo
Dispõe sobre a criação de Procuradorias da Re- Nacional da Criança e do Adolescente da
pública em Municípios e dá outras providências.. 06033 regra de destinação de superávites para a amor-

Projeto de Lei n.2 4.202, de 1998 (Do Tribu- tização da dívida pública federal. 06050
nal Superior Eleitoral) - Dispõe sobre a criação Projeto de Lei n2 4.222, de 1998 (Do Sr.
de Funções Comissionadas de Chefe de Zona Inocêncio Oliveira) - Altera a Lei n2 9.424, de 24
Eleitoral, nos Quadros Permanentes das Secreta- de dezembro de 1996. 06051
rias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Ama- Projeto de Lei n2 4.223, de 1998 (Do Sr.
zonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mara- Wilson Cignaehi) -Altera o artigo 15, § 12, da Lei
nhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, n!! 5.991, de 17 de dezembro de 1973. 06052
Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa NILSON GIBSON (Pela ordem) - Anúncio
Catarina e São Paulo. 06038 de apresentação de proposta de emenda à Cons-

Projeto de Lei n.2 4.205, de 1998 (Do Sr. tituição sobre prorrogação, por quatro anos, do
Jair Meneguelli e Outros) - Revoga a Lei mandato do Presidente e do Vice-Presidente da
n.2 9.601, de 22 de janeiro de 1998, que dis- República............................................................... 06053
põe sobre o contrato de trabalho por prazo deter- IV - PEQUENO EXPEDIENTE
minado e dá outras providências. 0604~ JOÃO COSER - Negação, pelo Ministro

Projeto de Lei n.2 4.206, de 1998 (Do Sr. Iris Rezende, da Justiça, da adoção de procedi-
Severino Cavalcanti) - Introduz modificação na mento técnico para ampliação de área da comu-
Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código nidade indígena do Estado do Espírito Santo,
de Trânsito Brasileiro, para permitir o enquadra- ocupada irregularmente pela empresa Aracruz
mento dos veículos que especifica, como de a1u- Celulose. Manifestação de solidariedade às
guel, para o transporte coletivo de passageiros. 06042 mulheres brasileiras pelo transcurso do Dia In-

Projeto de Lei n.2 4.209, de 1998 (Do Sr. temacional da Mulher - 8 de março. 06053
Alberto Goldman) - Institui o "Dia da Lembrança MIGUEL ROSSETTO - Solidariedade aos
dos Heróis e Mártires da Guerra contra o Nazi- trabalhadores rurais sem terra na ocupação de
Fascismo". 06043 latifúndios no Rio Grande do Sul. Repúdio aos

Projeto de Lei n.2 4.212, de 1998 (Do Sr. métodos utilizados pelo Governo Antônio Britto,
Eduardo Coelho) - Dispõe sobre os incentivos do Estado, para retirada de famílias ocupantes de
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área no Município gaúcho de Santo Antônio das LUIZ MAINARDI - Urgente recuperação da
Missões. 06056 BR-472 - Rodovia Presidente João Goulart,

PADRE ROQUE - Repúdio à prática de Estado do Rio Grande do Sul. 06067
barganha adotada pelo Governo Federal para LAEL VARELLA - Indício de fracasso da
aprovação de matérias de seu interesse. Anúncio política de reforma agrária brasileira. Mobilização
da apresentação de projeto de lei sobre obrigato- dos trabalhadores rurais de Engenheiro Dolabela,
riedade da publicação, pelas empresas, do com- Município de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais,
provante de recolhimento das contribuições pre- contrários à reforma agrária. 06067
videnciárias e de requerimento de informações LUIZ ALBERTO - Retomada, pelos índios
dirigido ao Ministério da Fazenda reivindicatório pataxós-hã-hã-hãe, das terras da Fazenda Santo
de dados sobre os. resultados da execução do Amaro, em Porto Seguro, Estado da Bahia. 06070
Imposto Territorial Rural-ITR. 06056 WALTER PINHEIRO - Denúncia de irregu-

NELSON MARCHEZAN - Eficiência da po- laridades na administração do Prefeito Luiz Car-
Iítica de saúde pública implantada pelo Ministro los Martins, do Município baiano de Ipirá. Malver-
Carlos Albuquerque. 06057 sação de recursos públicos por administradores

'PAULO GOUVÊA - Necessidade de revi- municipais no EstÇld~ da Bahia. 06072
são do instituto constitucional da imunidade par- COSTA FERREIRA - Proposta de formula-
lamentar. Sessenta anos de emancipação políti- ção de política salarial abrangente das necessi-
co-administrativa do Município de Rodeio, no dades dos trabalhadores e familiares. 06074
Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. 06058 AUGUSTO CARVALHO - Falecimento de

NEUTO. DE CONTO - Conseqüências do crianças recém-nascidas em hospitais públicos
desemprego no País. 06059 de Fortaleza, Estado do Ceará, e do Rio de Ja-

CARLOS SANTANA - Conseqüências do neiro, Estado do Rio de Janeiro. 06075
desemprego no País. Relevância da criação do SIMÃO SESSIM - Lançamento, pelo jornal
Fundo Nacional de Transportes para geração de O Dia, do Rio de Janeiro, do caderno "NOSSA
postos de trabalho. Contrariedade à reparação de BAIXADA". 06075
navios brasileiros no exterior................................. 06060 MARCIO FORTES - Carta da bancada

INÁCIO ARRUDA - Reiteração da data de parlamentar fluminense ao Presidente da Repú-
desincompatibilização para os pleiteantes de car- blica contra a'pretendida transferência para Bra-
gos eletivos - 2 de abril. Inconformidade com a sília da sede da Agência Nacional de Petróleo,
pretendida privatização da Companhia Energéti- recém-instalada no Estado do Rio de Janeiro. ..... 060n
ca do Estado do Ceará. 06060 PAULO FEIJÓ - Importância da instalação

ALEXANDRE CERANTO - Iminência de da sede da Agência Nacional de Petróleo - ANP,
confronto armado entre fazendeiros e trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro. .. 060n
rurais sem terra no noroeste do Estado do Paraná.. 06061 RITA CAMATA - Aumento dos níveis de

JOSÉ AUGUSTO - Necrológio do empre- poluição ambiental na região metropolitana da
sário paulista Salvador Arena. 06061 Grande Vitória, Estado do Espírito Santo. Ações

ALCIDES MODESTO - Ocupação dos es- desenvolvidas pela oradora para solução do pro-
critórios da Chesf em Paulo Afonso, Estado da blema. 06078
Bahia, por trabalhadores rurais desalojados pela MARÇAL FILHO - Falecimento de Floriano
inundação da área da Barragem de Itaparica. Ne- Martins, José Joaquim Moreira, Duarte Assun-
cessidade de cumprimento do acordo firmado ção e Moacir Barreto de Souza, pioneiros do
para reassentamento dos colonos. 06062 Município de Dourados, Estado de Mato Grosso

RENATO JOHNSSON - Alto índice de de- do Sul..................................................................... 06079
semprego no País. Importância do acordo firma- VANIO DOS SANTOS - Pressão exercida
do entre a Volkswagen do Brasil e o Sindicato sobre a Secretaria de Previdência Complementar
dos Metalúrgicos do ABC paulista para a moei- - SPC, pela Casa Civil da Presidência da Repú-
ernização das relações capitaVtrabalho. 06063 blica, para aprovação de acordo entre o Banco

HILÁRIO COIMBRA - Celebração de acor- do Brasil e a Caixa de Previdência dos Funcioná-
do entre a direção da empresa Volkswagen do rios do Banco do Brasil - PREVI, acerca de
Brasil S.A. e seus funcionários. 06064 transferência à entidade da responsabilidade pelo

NILSON GIBSON - Anúncio da decisão da pagamento de aposentadorias de funcionários
Procuradoria da República do Estado da Bahia admitidos antes de 1967. Constituição, pela
sobre irregularidades praticadas pelo Sr. ÂNGELO Casa, de comissão de Parlamentares para averi-
CALMON DE SÁ, ex-controlador do Banco Eco- guação dos fatos junto à Secretaria de Previdência
nômico, e por ex-diretoreS da instituição. 06066 Complementar. 06079
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ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Fatores bamento de edifício na Barra da Tijuca, Estado
determinantes do crescimento do' desemprego no do Rio de Janeiro. Regulamentação, pelo Gover-
País. Sugestões ao Governo Federal para gera- no Federal, de lei punitiva dos praticantes de la-
ção de novos empregos. 06080 vagem de dinheiro. Homenagem da Câmara dos

WILSON BRAGA - Descaso do Governo Deputados ao escritor Monteiro Lobato pelo
Federal para com o surto epidêmico de dengue transcurso do 5()l! aniversário de seu falecimento. 06088
verificado no País. Solicitação ao Ministro da JORGE TADEU MUDALEN - Sacrifícios
Saúde, Sr. Carlos Albuquerque, .de medidas ur- impostos às empresas pelo Plano Real. Conse-
gentes de combate ~ doença, com ênfase na re- qüências da estabilização da economia brasileira.
gião do Vale do Piancó, Estado da Paraíba. 06081 Revisão do modelo econômico vigente no País. .. 06090

PAULO PAIM - Críticas ao reajuste do sa- NELSON MARQUEZELLI - Artigo "Brasil -
lário mínimo pretendido pelo Governo Federal. '" 06081 Opção pela ONU", de autoria do Chanceler Luiz Fe-

EDINHO BEZ - Apoio do Partido do Movi- lipe Lampreia, Ministro das Relações Exteriores...... 06090
mento Democrático Brasileiro - PMDB, à reelei- ÁLVARO VALLE - Solidariedade ao ex-Pre-
ção do atual Presidente da República. Conve- sidente Itamar Franco pelas agressões sofridas du-
niência de efetivação, no próximo mandato do Tante a recente Convenção Nacional do PMDB. Re-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no caso púdio à decisão do partido, favorável à reeleição do
de reeleição, de metas e propostas socioecon6- Presidente Fernando Henrique Cardoso. 06092
micas existentes nos programas do PMDB e do ROBERTO PESSOA - Transcurso do 759.
Governo. 06082 aniversário de fundação da Congregação das Fi-

HUMBERTO COSTA - Inconformidl:}.çie do lhas de Santa Tereza, mantenedora do Colégio
autor com a não-participação do Clube Carnava- Santa Teresa de Jesus, no Município de Crato,
lesco Misto Vassourinhas no Carnaval de Recife, Estado do Ceará. Importância da presença da
Estado de Pernambuco. 06082 entidade na vida sociocultural e religiosa das co-

DÉRCIO KNOP - Regularização, pela Fun- munidades do Cariri cearense...,........................... 06092
dação dos Economiários Federais - FUNCEF, da SANDRO MABEL - Congratulação com o
situação dos aposentados e pensionistas do ex- Sr. J9Sé Aquino Porto pelos 31 anos à frente da
tinto Serviço de Assistência e Seguro Social dos Federação das Indústrias do Estado de Goiás -
Economiários - SASSE......................................... 06083 FIEG. Regozijo por sua recondução à Presidên-

PAULO LUSTOSA - Oportunidade de cia da entidade. 06093
união nacional em tomo das ações sugeridas TELMA DE SOUZA - Imediata revisão das
pelo orador com vistas à geração de emprego e taxas de juros vigentes no País para o efetivo
de renda. 06083 combate ao desemprego. Adoção, pelo Governo

CHICÃO BRíGIDQ - Transcurso do Dia In- Federal, de políticas alternativas para geração de
ternacional da Mulher - 8 de março. 06084 novos postos de trabalho. 06093

ENIO BACCI - Responsabilidade da alta ARY KARA - Necrológio de Orlando de
taxa de juros e do baixo crescimento da econo- Souza, ex-líder do Movimento Carismático da
mia no aumento do desemprego no País. 06085 Igreja Católica no Município de Cruzeiro, Estado

ADHEMAR DE BARROS FILHO - Defi- de São Paulo. 06094
ciência de iodo no organismo humano e desnutri- V - Grande Expediente
ção infantil, segundo relatório "Situação Mundial SÉRGIO MIRANDA - Malefícios do modelo
da Criança em 1998", do Fundo das Nações Uni- de concessão de serviços públicos adotado no
das para a Infância - UNICEF. Reflexos negati- País. Absurdos contidos em projeto de lei de au-
vos da dissolução, pelo Governo Federal, do Ins- toria do Senador José Serra, em tramitação na
tituto Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN. 06085 Casa, sobre Títulos de Participação na Receita

JARBAS LIMA - Conveniência da instala- de Serviço Público Concedido - TPR. Conve-
ção de pólo educacional no Município de Santo An- niência de rejeição da matéria............................... 06094
tônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do SuL... 06086 GERSON PERES _ Contrariedade à

JOÃO MENDES - Exploração predatória pretendida contratação, pelo BNDES, de em-
de madeiras na região amazônica. 06087 presa de consultoria para realização de servi-

DOMINGOS LEONELLI - Comprometi- ços relacionados com o Programa Brasil em
mento da legitimidade do processo eleitoral de Ação, sem a prévia consulta aos organismos
1998 com a convenção do Partido do Movimento públicos dos Estados envolvidos. Preocupa-
Democrático Brasileiro - PMDB............................ 06088 ção com possível agravamento dos desequilí-

FAUSTO MARTELLO - Indignação com brios e desigualdades regionais decorrentes
enchentes no sul do litoral paulista e com desa- dessa prática. 06098



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 05871

ADYLSON MOTIA (Pela ordem) - Encami- ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
nhamento à Mesa Diretora de projeto de resolu- Urgente inclusão na Ordem do Dia. do Projeto de
ção restritivo da utilização das instalações do ple- Lei n2 2.382, de 1996, concessivo de anistia a mi-
nário da Câmara dos Deputados. 06101 litares. Posse da nova Diretoria e do Conselho

ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Pedi- Fiscal da Associação Nacional dos Funcionários
do de inf0J'!1l8ções à Presidência sobre veracida- da Polícia Federal- ANSEF.................................. 06110
de de alegação da Uniway, prestadora de servi- SERGIO AROUCA (Pela ordem) - Repúdio
ços na área de informática, acerca de demora no à nomeação de Ricardo Fayad, médico com re-
pagamento, pela Câmara dos Deputados, como gistro profissional cassado pelo Conselho Fede-
justifteação de atraso nos salários dos funcioná- ral de Medicina por prática de tortura, para a Sub-
rios da empresa. 06101 diretoria de Saúde do Exército brasileiro. 06111

PRESIDENTE (Carlos Alberto Campista) - PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
Encaminhamento, pela Presidência, da solicita- ção dos Deputados ao plenário para registro de
ção ao órgão competente da Casa. 06101 presença. 06111

JOSÉ MAURíCIO (Pela ordem) - Reais in- MARCELO DÉDA - Questão de ordem
tençóes do Governo Fernando Henrique Cardoso para correção da lista de integrantes dos blocos
na privatização do sistema previdenciário partidários com vistas ao estabelecimento da pro-
nacional. 06101 porcionalidade na composição das Comissões

WIGBERTO TARTUCE (Pela ordem) _ Técnicas da Casa.................................................. 06111
Contrariedade à inclusão, pela Caixa Econômica PRESIDENTE (Michel Temer) - Oportuna
Federal, do nome de mutuário inadimplente, por resposta da Mesa à questão de ordem levantada
trinta dias, do Sistema Financeiro da Habitação pelo Deputado Marcelo Déda................................ 06112
no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC. 06105 SANDRA STARLlNG - Questão de ordem

DALILA FIGUEIREDO (Pela ordem) - relativa à interpretação da Mesa sobre o conceito
Constituição, pela Câmara dos Deputados, de de vantagem indevida recebida por Parlamentar
Comissão Extema para averiguação das condi- em troca de voto.................................................... 06112
ções de funcionamento do sistema de segurança PRESIDENTE (Michel Temer) - Oportuna
de vôos domésticos na região de São Paulo e ci- resposta à questão de ordem levantada pela De-
dades circunvizinhas, no Estado de São Paulo. putada Sandra Starling. 06112
Matéria "Avião de FHC sofreu risco de acidente", MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Adita-
publicada na Tribuna de Santos............................ 06105 mento à questão de ordem levantada pelo orador

LUIZ MAINJ.\RDI (Pela ordem) - Apresenta- para correção da lista de integrantes dos blocos
ção, ao Tribunal Superior Eleitoral, de repre- partidários com vistas ao estabelecimento da pro-
sentação contra o Presidente Fernando Henrique porcionalidade na composição das Comissões
Cardoso pela utilização da máquina pública para Técnicas da Casa. 06112
aliciamento de convencionais do PMDB. Encami- PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
nhamento, ao Procurador Regional da República mento do aditamento à questão de ordem levan-
no Distrito Federal, de representação contra o tada pelo Deputado Marcelo Déda........................ 06113
Presidente Fernando Henrique Cardoso pela prá- JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
tica de crime de improbidade administrativa. 06107 bre inclusão na pauta da Proposta de Emenda à

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca- Constituição n2 2, de 1995, acerca de regulamen-
ção dos Deputados a plenário para apreciação tação do instituto da medida provisória................. 06113
da Ordem do Dia. Determinação à Secretariá-Ge- PR~SIDENTE (Michel Temer) - Atendi-
ral da Mesa de acionamento das campainhas...... 06107 mento à solicitação do Deputado José Genoíno. . 06113

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Enca- CARLOS APOLlNÁRIO - Questão de or-
minhamento à Corregedoria da Câmara dos De- dem sobre esclarecimento acerca do registro de
putados de requerimento para apuração da res- presença, para efeitos administrativos, de Depu-
ponsabilidade por tumulto verificado nas depen- tado em obstrução que se manifesta sobre as-
dências da Casa por ocasião da realização da sunto alheio ao processo de votação. 06113
Convenção Nacional do Partido do Movimento PRESIDENTE (Michel Temer) - Não-ca-
Democrático Brasileiro - PMDB. 06108 racterização de obstrução de Deputado que se

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica- manifesta sobre matérias atinentes ao processo
ção ao Plenário sobre decisão da Mesa da Casa re- de votação. 06113
/ativamente ao futuro indeferimento de pedidos de MARTA SUPLlCY (Pela ordem) - Demis-
cessão de espaço físico da Câmara dos Deputados são de funcionários do Programa de Assistência
para a realização de convenções partidárias........... 06110 Integral à Saúde da Mulher - PAISM. Inclusão na
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pauta dos trabalhos da Proposta de Emenda à PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
Constituição n!! 169, de 1993, sobre alocação de mento da solicitação do Deputado Humberto
recursos ao Sistema Único de Saúde - SUS. ..... 06113 Costa...................................................................... 06120

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) Usaram da palavra para orientação das
- Solicitação ao Deputado Arnaldo Madeira, respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG-
Relator da proposta de reforma previdenciá- NER ROSSI, HUMBERTO COSTA, GERSO~

ria, de esclarecimento sobre aposentadoria PERES, SILVIO TORRES, ALEXANDRE CAR-
de servidor público após a promulgação da DOSO, WAGNER ROSSI, HUMBERTO COSTA,
matéria.................................................................. 06114 MARIA ELVIRA, GERSON PERES, SILVIO TOR-

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Ma- RES, MARIA ELVIRA, GERSON PERES, INO-
nutenção, para efeitos de aposentadoria, de direi- CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, GER-
tos adquiridos 'dos servidores públicos após a SON PERES, LUIS EDUARDO, COLBERT MAR-
promulgação da proposta de reforma previden- TINS, WAGNER ROSSI, HUMBERTO COSTA,
ciária. Elaboração de emenda de redação sobre MARIA ELVIRA, SILVIO TORRES, WAGNER
a matéria................................................................ 06114 ROSSI, GERSON PERES, INOCÊNCIO OLlVEI-

PAULO ROCHA (Pela ordem) - Anúncio RA, ALEXANDRE CARDOSO, HUMBERTO
de encaminhamento de requerimento de informa- COSTA, JURANDYR PAIXÃO, MARIA ELVIRA,
ção ao Ministério do Trabalho sobre atuação da SILVIO TORRES, GERSON PERES, WAGNER
delegacia do órgão no Estado do Pará. Transcur- ROSSI, HUMBERTO COSTA, SILVIO TORRES,
so do Dia da Bibliotecária-12 de março. 06115 ROMEL ANíZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUM-

WALTER PINHEIBO (Pela ordem) - Enca- BERTO COSTA, SILVIO TORRES, HUMBERTO
minhamento de requerimento de informações ao COSTA, SILVIO TORRES, HUMBERTO COSTA,
Ministério da Marinha sobre concessão de anistia INOCÊNCIO OLIVEIRA 06121
a integrantes da Força no período entre 2 de se- Usou da palavra pela ordem, para registro
tembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 06115 de voto, o Sr. Deputado LUIZ DURÃO.................. 06123

VI - Ordem do Dia Usaram da palavra para orientação das
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO

ção da votação, em primeiro turno, do substitutivo HENRY, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLl-
do Senado Federal à Proposta de Emenda à VEIRA, PEDRO HENRY, HUMBERTO COSTA,
Constituição n!! 33-1, de 1995, que modifica o sis- PEDRO HENRY, WAGNER ROSSI, HUMBERTO
tema de previdência social, estabelece normas COSTA, PEDRO HENRY, HUMBERTO COSTA,
de transição e dá outras providências.................... 06118 INOCÊNCIO OLIVEIRA, PEDRO HENRY, HUM-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, PE-
de requerimento de preferência para apreciação DRO HENRY, HUMBERTO COSTA, ROMEL
das Emendas Aglutinativas de n!!s 6,55,39, 11, ANíZIO, HUMBERTO COSTA, PEDRO HENRY,
56 e 57, nesta ordem, após a Emenda Aglutinati- HUMBERTO COSTA, WAGNER ROSSI, PEDRO
va n!! 5.................................................................... 06118 HENRY, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLl-

Usou da palavra para encaminhamento de VEIRA, HUMBERTO COSTA, PEDRO HENRY,
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA .... 06118 HUMBERTO COSTA............................................ 06123

ALDO ARANTES - Questão de ordem so- Usou da palavra pela ordem, para registro
bre falta de amparo regimental ao requerimento de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 06124
de preferência apresentado. 06119 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
mento da questão de ordem levantada pelo De- BERTO COSTA, PEDRO HENRY, CHICO VIGI-
putado Aldo Arantes. 06119 LANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGI-

Usaram da palavra para orientação das LANTE, DUILlO PISANESCHI, CHICO VIGILAN-
respectivas bancadas os Srs. Deputados L1ND- TE, FEU ROSA, CHICO VIGILANTE, FEU
BERG FARIAS, COLBERT MARTINS, ALEXAN- ROSA, CHICO VIGILANTE, DARCíSIO PERON-
DRE CARDOSO, HUMBERTO COSTA, GER- DI, CHICO VIGILANTE, FEU ROSA, CHICO VI-
SON PERES, WAGNER ROSSI, SILVIO TOR- GILANTE, PEDRO VALADARES.......................... 06124
RES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, I,.UIS EDUARDO, Usou da palavra pela ordem, para registro
PHILEMON RODRIGUES..................................... 06120 de voto, o Sr. Deputado LUIZ DURÃO.................. 06124

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação Usaram da palavra para orientação das
do requerimento. 06120 respectivas bancadas Os Srs. Deputados FEU

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Pedi- ROSA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGI-
do de verificação de votação................................. 06120 LANTE, FEU ROSA, HUMBERTO COSTA 06124
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Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usou da palavra pela ordem, para registro
ção de voto, o Sr. Deputado RUBENS COSAC... 06125 de voto, o Sr. Deputado JÚLIO CESAR................ 06133

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para orientação da res-
respectivas bancadas os Srs. Deputados FEU pectiva bancada o Sr. Deputado DARCíSIO PE-
ROSA, HUMBERTO COSTA, PEDRO VALADA- RONDI. 06133
RES :........................................... 06125 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem, para retifica- de voto, a Sra. Deputada VANESSA FELlPPE... 06133
ção de voto, o Sr. Deputado RICARDO HERÁ- Usaram da palavra para orientação das
CLlO........................................................................ 06125 respectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- TORRES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS
mento da votação. 06125 EDUARDO............................................................. 06133

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SANDRO MABEL, tro de voto, os Srs. Deputados SEBASTIÃO MA-
RICARDO GOMYDE, MARCELO DÉDA.............. 06125 DEIRA, HUGO BIEHL, OSVALDO REIS. 06134

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usaram da palavra para orientação das
ção de voto, o Sr. Deputado ELTON ROHNELT.. 06125 respectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO

Usaram da palavra pela ordem, para regis- TORRES, HUMBERTO COSTA. 06134
tro de voto, os Srs. Deputados RENAN KURTZ, Usou da palavra pela ordem, para registro
GERVÁSIO OLIVEIRA, HAROLDO SABÓiA. ...... 06125 de voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA....... 06134

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usaram da palavra para orientação das
ção de voto, o Sr. Deputado PEDRO Luís ALBU- respectivas bancadas os Srs. Deputados DARCí-
QUERQUE. 06125 SIO PERONDI, HUMBERTO COSTA, PEDRO

Usaram da palavra pela ordem, para regis- VALADARES, HUMBERTO COSTA, ODELMO
tro de voto, os Srs. Deputados INÁCIO ARRUDA, LEÃO, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLl-
AYRTON XEREZ................................................... 06125 VEIRA, DARCíSIO PERONDI, ODELMO LEÃO,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação DUILlO PISANESCHI, SILVIO TORRES, HUM-
do requerimento. 06125 BERTO COSTA. 06134

~~~-~~~ ~~~-~~~
tro de voto, os Srs. Deputados ANA CATARINA, de voto, o Sr. Deputado JAYME SANTANA. 06135
GERSON PERES.................................................. 06130. Us~ram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação respectivas bancadàs os Srs. Deputados PEDRO
da Emenda Aglutinativa nº 5. 06130 VALADARES, SILVIO TORRES, HUMBERTO

Usou da palavra pela ordem, para registro COSTA, DUILlO PISANESCHI, HUMBERTO
de voto, o Sr. Deputado EMERSON OLAVO PI- COSTA................................................................... 06135
RES :.... 06131 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- do ERALDO TRINDADE. 06135
do ARNALDO MADEIRA, Relator da matéria....... 06131 Usou da palavra para orientação da res-

Usou da palavra para encaminhamento de pectiva bancada o Sr. Deputado SILVIO TOR-
votação o Sr. Deputado ARLINDO CHINAGLlA.. 06131 RES........................................................................ 06135

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra pela ordem, para registro
pectiva bancada o Sr. Deputado L1NDBERG FA- de voto, o Sr. Deputado ADELSON RIBEIRO. ..... 06135
RIAS. 06132 Usou da palavra para orientação da res-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- pectiva bancada o Sr. Deputado DARCíSIO PE-
tro de voto, os Srs. Deputados BASíLIO VILLAN], RONDI. 06135
MÁRIO MARTINS, RENATO JOHNSSON. 06132 Usou~ palavra pela ordem, para retifICação

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO GERALDO. ..... 06135
pectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT Usaram da palavra para orientação das
MARTINS............................................................... 06132 respectivas bancadas os Srs. Deputados 'DUILlO

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PISANESCHI, SILVIO TORRES,. HUMBERTO
tro de voto, os Srs. Deputados MAX ROSEN- COSTA, SILVIO TORRES, PEDRO VALADA-
MANN, RENATO JOHNSSON. 06132 RES, HUMBERTO COSTA. 06136

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para retifica-
respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO ção de voto, o Sr. Deputado ANíBAL GOMES. .... 06136
VALADARES, DUILlO PISANESCHI, HUMBER- Usou da palavra pela ordem, para registro
TO COSTA, GERSON PERES. 06132 de voto, o Sr. Deputado FERNANDO DINIZ......... 06136
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Usaram da palavra para orientação das res- Usou da palavra pela ordem, para registro
pectivas bancadas os SI'S. Deputados HUMBERTO de voto, o Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN. 06143
COSTA, DARCíSIO PERONDI, ~ILVIO TORRES, Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
COLBERT MARTINS, GERSON PERES. 06136 do ARNALDO MADEIRA, Relator da matéria....... 06143

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usou da palavra para encaminhamento de
ção de voto, o Sr. Deputado JOÃO FAUSTINO. .. 06136 votação a Sra. Deputada MARIA LAURA. 06144

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SI'S. Deputados SILVIO respectivas bancadas os SI'S. Deputados L1ND-
TORRES, DARCíSIO PERONDI, HUMBERTO BERG FARIAS, COLBERT MARTINS, LUIZ
COSTA, SILVIO TORRES, DUILlO PISANES- BUAIZ, JOSÉ PINOnl.......................................... 06145
CHI, SILVIO TORRES........................................... 06136 PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga-

Usou da palavra pela ordem, para retifICação ção da sessão por uma hora. 06145
de voto, o Sr. Deputado SILVERNANI SANTOS. .... 06136 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra para orientação das de voto, o Sr. Deputado ROBERTO JEFFER-
respectivas bancadas os SI'S. Deputados MARIA SONo 06145
LAURA, SILVIO TORRES, RONALDO CEZAR Usaram da palavra para orientação das
COELHO, HUMBERTO COSTA, SILVIO TOR- respectivas bancadas os Srs. Deputados FER-
RES, INOC~NCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANES- NANDO GONÇALVES, JANDIRA FEGHALI,
CHI, DARCfslO PERONDI..................................... 06136 GERSON PERES, DARCfslO PERONDI, SILVIO

Usou da palavra pela ordem, para registro TORRES................................................................ 06145
de voto, o Sr. Deputado SALATIEL CARVALHO... 06137 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usou da palavra pela ordem, para retifica- tro de voto, os SI'S. Deputados CUNHA BUENO,
ção de voto, o Sr. Deputado EXPEDITO JÚNIOR. 06137 MARILU GUIMARÃES, FEU ROSA, RICARDO

Usou da palavra para orientação da res- HERÁCLlO. 06147
pectiva bancada o Sr. Deputado SILVIO TOR- Usaram da palavra para orientação das
RES. 06137 respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- CÊNCIO OLIVEIRA, RODRIGUES PALMA.......... 06147
tro de voto, os SI'S. Deputados SEVERINO CA- EDUARDO COELHO (Pela ordem) - Es-
VALCANTI, PEDRO CORREA.............................. 06137 clarecimentos a respeito da abrangência da

Usaram da palavra para orientação das emenda em votação. 06148
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- Usou da palavra pela ordem, para registro
BERTO COSTA, SILVIO TORRES, HUMBERTO de voto, a Sra. Deputada SANDRA STARLlNG.. 06148
COSTA. 06137 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra pela ordem, para regis- respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO LUSTO- BERTO COSTA, SILVIO TORRES, INOCÊNCIO
SA, GERMANO RIGOnO.................................... 06137 OLlVEIRA,..ODELMO LEÃO, HUMBERTO COS-

Usou da palavra para orientação da res- TA, DARCISIO PERONDI, HUMBERTO COSTA,
pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO INOCÊNCIO OLIVEIRA, DARCfslO PERONDI,
COSTA. 06137 SILVIO TORRES, HUMBERTO COSTA, GER- 06148

Usou da palavra pela ordem, para registro SON PERES, SILVIO TORRES .
de voto, o Sr. Deputado CARLOS SANTANA. ..... 06137 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usaram da palavra para orientação das GERSON PERES................................................... 06149
respectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO Usaram da palavra para orientação das
TORRES, HUMBERTO COSTA, SILVIO TOR- respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
RES, DARCíSIO PERONDI. 06137 BERTO COSTA, JOSÉ PINOnl, HUMBERTO

Usou da palavra pela ordem, para registro COSTA, SILVIO TORRES, HUMBERTO COSTA. 06149
de voto, o Sr. Deputado GERMANO RIGOnO. .. 06138 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- do GERSON PERES............................................. 06149
mento da votação. 06138 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de voto, o Sr. Deputado JAIRO CARNEIRO......... 06149
tro de voto, os SI'S. Deputados ANTONIO JORGE, Usou da palavra para orientação da respecti-
MARCUS VICENTE, VIC PIRES FRANCO............ 06138 va bancada a Sra. Deputada MARIA LAURA. ........ 06149

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Aprova-
da emenda............................................................. 06138 ção, pelo Senado Federal, da proposta de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação emenda à Constituição sobre a reforma admi-
da Emenda Aglutinativa nQ 6. 06143 nistrativa................................................................ 06149
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
do LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 06149 da Emenda n2 55. Adiamento d~ sua votação

Usaram da palavra para orientação das para a próxima sessão da Casa .
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA Usou da palavra pela ordem, para registr~

LAURA, ROMMEL FEIJÓ, JOVAIR ARANTES, de voto, o Sr. Deputado MARQUINHO CHEDID..
DARCíSIO PERONDI, ROMMEL FEIJÓ, INO- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
CÊNCIO OLIVEIRA, JOVAIR ARANTES, MARIA da Emenda Aglutinativa n2 39 .
LAURA, JOVAIR ARANTES. 06149 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra pela ordem, para registro do ARNALDO MADEIRA, Relator da matéria .
de voto, o Sr. Deputado HERMES PARCIANEL- Usou da palavra pela ordem, para registro
LO. 06150 de voto, o Sr. Deputado PAULO CORDEIRO .

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para encaminhamento de
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
LAURA, COLBERT MARTINS, MARIA LAURA, Usaram da p~avra para orientação das
INOCÊNCIO OLIVEIRA, DARCíSIO PERONDI... 06150 respectivas baneadas os Srs. Deputados L1ND-

Usou da palavra pela ordem, para registro BERG FARIAS, COLBERT MARTINS, LUIZ
de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES............. 06150 BUAIZ, JOSÉ PINOTII, DUILlO PISANESCHI,

Usaram da palavra para orientação das HUMBERTO COSTA, GERSON PERES, DARCí-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA SIO PERONDI, SILVIO TORRES, INOCÊNCIO
LAURA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARIA LAURA, OLIVEIRA, LUIS EDUARDO .
MARCONI PERILLO ".,........ 06150 Usaram da palavra pelo ordem os Srs. Depu-

Usou da palavra pela ordem, para registro tados JOSÉ PINOTTI, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
de voto, o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 06151 Luís EDUARDO .

Usou da palavra para orientação da respecti- Usaram da palavra para orientação das
va bancada a Sra. Deputada MARIA LAURA.......... 06151 respectivas bancadas os Srs. Deputados DARCí-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- SIO PERONDI, SILVIO TORRES..~ .
mento da votação. Rejeição da emenda............... 06151 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação do ARNALOO FARIA DE SÁ .
da Emenda Aglutinativa n2 55. 06150 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- respectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO
do ARNALDO MADEIRA, Relator da matéria....... 06156 TORRES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO

LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Pela or- COSTA, DARCíSIO PERONDI, SALVADOR ZIM-
dem) - Sugestão ao Deputado Arnaldo Madeira BALDI, ODELMO LEÃO, HUMBERTO COSTA,
de elaboração de emenda de redação referente à DUILlO PISANESCHI, HUMBERTO COSTA.......
contagem do tempo de contribuição previdenciá- Usou da palavra pela ordem, para registro
. d . t' d I·t· 06157 de voto, o Sr. Deputado MARCELO DÉDA ..

na os anrs la os po I IC,OS. Usaram da palavra para orientação das
ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Des- respectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO

necessidade de elaboração de emenda de reda-
- f à d d 'b . TORRES, HUMBERTO COSTA. .

çao re erente contagem o tempo e contn UI- Usou da palavra pela ordem, para registro
ção previdenciária dos anistiados políticos. 06158 d t S D t'" JOANA DARCe vo o, ara. epu 8ua . . .

Usaram da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para orientação da res-
de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS VIEI- pectiva bancada o Sr. Deputado DARCíSIO
RA, FIRMO DE CASTRO, JAIME MARTINS, NEY PERONDI. .
LOPES. 06158 Usou da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra para orientação das tro de voto, o Sr. Deputado ROBERTO BALES-
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL- TRA .
BERT MARTINS, LUIZ BUAIZ, JOSÉ PINOTTI. .. 06158 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados DUILlO
de voto, o Sr. Deputado ROMMEL FEIJÓ. 06159 PISANESCHI, SILVIO TORRES .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usou da palavra pela ordem, para registro
do ARNALDO MADEIRA, Relator da matéria....... 06159 de voto, a Sra. Deputada MARIA ELVIRA .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Usaram da palavra para orientação das
putados AÉCIO NEVES, WAGNER ROSSI, DUI- respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
L10 PISANESCHI, JOSÉ PINOTTI, DARCíSIO CÊNCIO OLIVEIRA, DARCíSIO PERONDI, DUI-
PERONDI, INOCÊNCIO ,OLIVEIRA, GERSON L10 PISANESCHI, SILVIO TORRES, HUMBERTO
PERES. 06159 COSTA .
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06165
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Amapá

Francisco Rodrigues - PTB; Luis Barbosa - PPB.

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervasio Oliveira 
BlocoIPDT; Raquel Capiberibe - PSB; Sergio Bar
cellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB.
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Usou da palavra pela r;>rdem, para registro INÁCIO ARRUDA; FERNANDO LOPES; CAR-
de voto, o Sr. Deputado JOSE BORBA. 06166 LOS ALBERTO CAMPISTA- JORGE WILSON'

Usaram da palavra para orientação das JOSÉ PIMENTEL; ADYLSON MOTTA; EDUAR~
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- DO JORGE; JOSÉ CARLOS VIEIRA; PAULO
BERTO COSTA, SILVIO TORRES. 06165 ROCHA; DALILA FIGUEIREDO; ALDO REBELO'

Usou da palavra pela ordem, para registro EDSON SILVA; UMA NETTO E LíDERES; UMÀ
de voto, o Sr. Deputado NICIAS RIBEIRO. 06165 NETTO; WALTER PINHEIRO E LUIZ EDUARDO

Usaram da palavra para orientação das res- GR..EENHALGH.i RENAN KURTZ; JOÃO MAGA-
pectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO LHAES E JOAO FASSARELLA; ROLAND LA-

'COSTA, DUIUOIPISANESCHI, HUMBERTO COS- VIGNE; ALOIR CABRAL E LíDERES; ALDIR CA-
TA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 06165 BRAL; EMERSON OLAVO PIRES; CUNHA UMA

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- E OUTROS; MENDONÇA FILHO; PAULO LIMA
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 06165 E OUTROS; LUIS EDUARDO E SRS. LíDERES. 06172

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- JOSÉ MACHADO................................................... 06209
BERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUN- Usou da palavra pela ordem, para registro
ZIO, DARCíSIO PERONDI.................................... 06165 de voto, o Sr. Deputado VITTORIO MEDIOU....... 06209

Usou da palavra pela ordem, para registro VII- En~rramento
de voto, o Sr. Deputado VALDENOR GUEDES... 06167 COMISSOES

Usou da palavra para orientação da respecti- 2 - DISTRIBUIÇAo DE PROJETO
va bancada o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. . 06167 8) Comissão Especial destinada a proferir

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- parecer a PEC n
ll

34-AI95, que "Altera os pará-
do DARCíSIO PERONDI. 06167 grafos 1

l1
, 2l! e 3

11
do art. 53 da Constituição Fede-

Usou da palavra para orientação da respecti- ral (Imunidade Parlamentar)", nll 1', em 11-3-98. .. 06218

va bancada o Sr. DeputadoHUMBERTOCOSTA.. 06167 3-M,ESA
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 4 - LIDERES E VICE-ÚDERES

ARNALDO FARIA DE SÁ. 06167 :~;L::::~~S
Usou da palavra para orientação da respecti- , . .

va bancada o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA.. 06167 OfiCIO "º. ~'p, de 1996. (Do Supremo Tnbu~1
Usou da palavra pela ordem, para retificação Federall- Solicita.I~~ préVIa nos te~ do art~

de voto, a Sra. Deputada MÁRCIA MARINHO........ 06167 ~, § 1-, e:ta ConstitulÇ8o Federal, para apreciai' denun-
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra- CIa oferecida contra o Deputado Federal Mário Roberto

mento da votação. 06167 CavaJazzi; tendo'parecer daCom~ode Constituição e
Usou da palavra pela ordem para registro Justiça e deR~opela não concessão da licença.

de voto, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES. ....... 06167 SUPLEMENTO "Ali
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Rejeição Ato da Mesa nl! 82, de 1998 - Dispõe sobre a

da emenda. 06167 lotação de servidores no Gabinete do Líder do Parti-
Apresentação de proposições: PADRE RO- do Socialista Brasileiro - PSB, sairão publicados em

QUE; ANTÔNIO DO VALLE; COLBERT MARTINS; suplemento a este Diário.

Ata da 16! Sessão, em 11 de março de 1998
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Nelson Trad, 2º Secretário; José Maurício,
1º Suplente de Secretário; Carlos Alberto Campista, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES: Roraima
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad'
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
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Pará

Antonio Brasil- Bloco/PMDB; Asdrúbal Bentes
- Bloco/PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Geraldo
Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - Bloco/PDT; Hilario Coimbra - PSDB; José
Priante - BlocoIPMDB; Mario Martins - Blo
coIPMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Olavio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha - BlocolPT; Raimundo Santos 
PFL; Socorro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Atila Lins - PFL; Euler Ribeiro - PFL; José
Melo - PFL; paudemey Avelino - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Expedito Jú
nior - PFL; Moisés Bennesby - PSDB; Odaisa Fer
nandes - PSDB; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Celia 'Mendes - PPB; Chicão Brigido - Blo
coIPMDB; Emilio Assmar - PPB; João Tota - PPB;
Osmir Uma - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Frei
re Júnior - Bloco/PMDB; João Ribeiro - PFL; Paulo
Mourão - PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL; César Bandeira
- PFL; Eliseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - Blo
co/PT; Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho 
PSDB; Nan Souza - PFL; Pedro Novais - Blo
co/PMDB; Roberto Rocha - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Anibal Gomes - PSDB;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo
de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - BlocoIPMDB;
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Unhares - PPB;
José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cristino - PPS;
Nelson Otoch - PSDB; Paulo Lustosa - Blo
coIPMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim
- Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de Matos 
PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - BlocaIPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Júlio Gesar
- PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros -. PFL; Betinho Rosado 
PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo
Alves - BlocoIPMDB; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB;
José Aldemir - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra - PSB;
Humberto Costa - Bloco/PT; Inocêncio Oliveira 
PFL; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra 
PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL;
Ricardo Heráclio - PSB; Salatiel Carvalho - PPB;
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - BlocoIPDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Ura - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
Marcelo Déda - BlocolPT; Messias Gois - PFL; Pe
dro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Blo
co/PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões
- PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Uma 
Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; João Almeida 
PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB; José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço
- PFL; José Rocha - PFL; Luís Eduardo - PFL;
Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Ne
gromonte - PSDB; Pedro Irujo - Bloco/PMDB; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sér
gio Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Alves - Blo
coIPDT; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro 
Bloco/PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Blo
coIPMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Costa



Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos
- PPB; Chico Vigilante - Bloco/PT; Jofran Frejat 
PPB; Maria Laura - BlocolPT; Osório Adriano - PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Pedro Ca
nedo - PL; Pedro Wilson - Bloco/PT; Vilmar Rocha
-PFL.

Mato Grosso do Sul

Oilso Speráfico - PSDB; Marçal Filho - PSDB;
Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB;
Oscar Goldoni - BlocoIPMDB.

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Basilio Villani 
PSOB; Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico 
PPB; Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Flá
vio Ams - PSOB; João Iensen - PPB; José Borba 
PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - Blo-
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- Bloco/PMDB; Bonifácio de Andrada - PSDB; Car- Iinário - Bloco/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB;
los Melles - PFL; Danilo .de Castro - PSDB; Elias Celso Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL;
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Francisco Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Fi-
Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB; gueiredo - PSDB; De Velasco - BlocolProna; Delfim
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu- Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú-
nha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro jo - BlocoIPMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
- PTB; Joana Oarc - Bloco/PT; João Fassarella - Jorge - BlocolPT; Fernando Zuppo - BlocolPOT;
Bloco/PT; José Rezende - PPB; José Santana de Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - BlocolPT;
Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Ivan Valente - BlocolPT; Jair Meneguelli - Bloco/PT;
Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; João Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen -
Marcos Lim~ - Bloco/PMDB; Maurício Campos - PPB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
PSDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Odelmo Leão - José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT;
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander - José Machado - Bloco/PT; José Pinotti - PSB; Lu-
PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; ciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh -
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronal- BlocolPT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo -
do Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling :- Blo- PSDB; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marquinho
co/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miran- Chedid - PSD; Marta Suplicy - BlocoipT; Nelson
da - Bloco/PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Marquezelli - PTB; Paulo Limá - PFL; Pedro Yves -
Sílvio Abreu - Bloco/PDT; Tilden Santiago - Blo- PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Sal-
colPT; Wagner do Nascimento - PPB. .vador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSOB; Tei

ma de Souza - BlocolPT; Tuga Angerami - PSDB;
Vadão Gomes - PPB; Wagner Rossi - BlocoIPMDB;
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSDB; Pedro Henry 
PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Teté Bezerra - Blo
co/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocoIPMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Durão - PFL;
Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita
Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Blo
co/PMOB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso 
PSB; Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Olivei
ra - PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santa
na - Bloco/PT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Fer
nando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
co/PDT; Francisco Silva - PPB; Jandira Feghali 
Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson
- Bloco - PMDB; José Egydio - PFL; Laprovita
Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto 
PFL; Mareio Fortes - PSDB; Milton Temer - Blo
co/PT; Moreira Franco - Bloco/PMDB; Osmar Lei
tão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nascimento
- PPB; Ronaldo Cézar Coelho - PSOB; Ronaldo
Santos - PSDB; Sérgio Arouca - PPS; Simão Ses
sim- PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo -:- BlocoIPCdoB;. Aloysio
Nunes Ferreira - PSDB; Antônio Carlos Pannuzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apo-
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Brasília, 3 de março de 1998

Ex.ffiOSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!! e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foram lidas na sessão
do Senado Federal realizada hoje, às quatorze horas
e trinta minutos; as Mensagens Presidenciais ngS
141 e 142, de 1998-CN, que encaminham os Proje
tos de Lei do Congresso Nacional ngS 3, de 1998,
que "Altera dispClsitivos da Lei nº 9.473, de 22 de ju
lho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1998 e dá outras
providências"; e nº 4, de 1998, que "Autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplemen
tar no valor de R$54.926.158,OO, para os fins que
especifica", e foram despachados à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Ex!! calendários
para a tramitação dos projetos.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex!!
protestos de estima e consideração. Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.

Arquive-se
Em 11-3-98
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente

no exercício da Presidência.
Sobre a mesa mensagem presidencial que vai

ser lida pelo Senhor Primeiro Secretário.

Leitura da Mensagem n2 141, de 1998-CN

A mensagem que acaba de ser lida encaminha
o Projeto de Lei nº 3, de 1998-CN, que "Altera dispo
sitivos da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 1998 e dá outras providências", e
será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:

até 8-3 - prazo para publicação e distribuição
de avulsos;

até 15-3 - prazo para realização de audiências
públicas;

até 23-3 - prazo para apresentação de emen
das no projeto perante a Comissão;

coIPMDB; Nedson Micheleti - Bloco/PT; Nelson OF. Nº 084/98-CN
Meurer"- PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Ro-
que - Bloco/PT; Paulo Bemardo - Bloco/PT; Paulo
Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo
Barros - PPB; Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Val
domiro Meger - PFL; Wemer Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino 
Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti 
PPB; José Carlos Vieira - PFL; Milton Mendes - Blo
colPT; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer
- PFL; Paulo Bomhausen - PFL; Paulo Gouvea 
PFL; Serafim Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto 
Bloco/PMDB; Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande.do Sul

Adão Pretto - BlocolPT; Adroaldo Streck 
PSDB; Airton Dipp - BlocoIPDT; Augusto Nardes 
PPB; Darcísio Perondi - BlocoIPM.oB; Fetter Júnior 
PPB; Jair Soares - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz
Mainardi - BlocolPT; Miguel Rossetto - BlocolPT; Nel
son Harter '- BlocoIPMDB; Nelson Marchezan 
PSDB; Odacir Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo Biolchi 
PTB; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz - Blo
coIPDT; Valdeci Oliveira - BlocolPT; Waldomiro Fiora
vante - BlocolPT; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de
presença registra o comparecimento de 364 Senhores
Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. JOSÉ MAURÍCIO, 1º Suplente de Secretário,
servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual, é, sem observações, aprovada

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal, nos seguintes
termos:



OFíCIO N.º 198 (SF)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n.º 31, de 1995, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera dispositivos do Códi
go de Processo Penal referentes ao curso dos pro
cedimentos policiais e dá outras providências".

Senado Federal, 11 de março de 1998. - Se
nadora Marluce Pinto - Primeiro Secretário, em
exercício.

PROJETO DE LEI N.!! 4.254, DE 1998

Altera dispositivos do Código de Processo
Penal referentes ao curso dos procedimentos
policiais e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 5º, 10, 13 e 23 do Decreto-Lei

n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 5º .

Brasília, 3 de março de 1998
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até 28-3 - prazo para publicação e distribuição fevereiro de 1998, do Senhor Ministro de Estado dos
de avulsos das emendas; Transportes, com esclarecimentos sobre subprojetos

até 2-5 - prazo para que a Comissão encami- de responsabilidade da Companhia Brasileira de
nhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer Trens Urbanos - CBTU, Ferrovia Paulista S.A. - FE-
sobre o projeto e as emendas. PASA, e Companhié\ Docas do Rio Grande do Norte

Mensagem nº 141, de 1998-CN - (nº 200/98, - CODERN" e, aditamento à Mensagem nº 138, de
na origem) encaminha o Projeto de Lei nº 3, de 1998-CN (nº 228/98, na origem), "submete à delibe-
1998-CN, que "Altera dispositivos da Lei nº 9.473, de ração do Congresso Nacional o Aviso nº 134, de 20
22 de julho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes de fevereiro de 1998, do Senhor Ministro de Estado
para a elaboração da lei orçamentária de 1998 e dá dos Transportes - Interino, com esclarecimentos sobre
outras providências". subprojetos de responsabilidade do Departamento Na-

Sobre a mesa mensagem presidencial que vai cional de Estradas de Rodagem - DNER", respectiva-
ser lida pelo Senhor Primeiro Secretário. mente, e foram despachadas à Comissão Mista de

Leitura da Mensagem n!! 142, de 1998-CN Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. EXª

O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão protestos de estima e consideração. Senador Antonio
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Carlos Magalhães, Pre~idente do Senado Federal.

Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para: Arquive-se
tramitação do projeto: Em 11-3-98 - Heráclito Fortes, 1º Vice-

até 8-3 - publicação e distribuição de avulsos; Presidente no exercício da Presidência.

até 16-3 - prazo final para apresentação de Da Sr! Senadora Marluce Pinto, Primeiro Se-
emendas; cretário, em exercício do Senado Federal, nos

até 21-3 - publicação e distribuição de avulsos seguintes termos:
das emendas;

até 31-3 - encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

Mensagem nº 142, de 1998-CN, encaminhan
do o Projeto de Lei nº 4, de 1998-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suple
mentar no valor de R$54.926.158,OO (cinqüenta e qua
tro milhões, novecentos e vinte e seis mil, cento e cin
qüenta e oito reais), para os fins que especifica".

OF. Nº 086/98-CN

Ex.mo Sr.
Deputado Michel Temer
President,e da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunica a V. Ex" e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foram lidas na sessão
do Senado Federal realizada hoje, às quatorze horas
e trinta minutos, as Mensagens nºs 100, 138 e 140,
de 1998-CN, que "submete à deliberação do Con
gresso Nacional o Aviso nº 29, de 6 de fevereiro de
1998, do Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia, com esclarecimentos sobre subprojeto de
responsabilidade da Eletronorte", "submete à delibe
ração do Congresso Nacional o Aviso nº 83, de 5 de
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OFíCIO N.º 199 (SF)

Art. 13 .
11 - realizar as diligências requisitadas

pelo Ministério Público, após concluído e
relatado o inquérito policial;

§ 3º Quando o fato for de difícil elucida
ção e o indiciado estiver solto, a autoridade
poderá requerer a devolução dos autos para
ulteriores diligências, indicando a sua natu
reza e o prazo máximo para sua realização.

Art. 16. O órgão do Ministério Público
poderá determinar a devolução do inquérito
à autoridade policial, para novas diligências,

-
11 - mediante requisição do Ministério imprescindíveis ao oferecimento da denún-

Público, ou a requerimento do ofendido ou cia e por ele expressamente di.scriminadas.
de quem tiver qualidade para representá-lo. .. ..

Art. 10. Art. 23. A fazer a remessa dos autos
§ 1º A autoridade policial, após con- de inquérito ao Ministério Público, a autor.i-

cluído o inquérito policial, fará minucioso re- dade policial oficiará ao Instituto de Identifi-
latório do que tiver apurado sobre a materia- cação, ou repartição congênere, mencionan-
Iidade e a autoria do delito, bem como sobre do os dados relativos à infração penal e à
a existência de atenuantes, agravantes ou pessoa do indiciado.·
excludentes de ilicitude, e enviará os autos Art. 2º A autoridade policial deverá remeter,
ao Ministério Público, notificando deste ato o em vinte e quatro horas, cópia do auto de prisão em
ofendido ou seus representantes. flagrante ao Juiz competente e ao órgão do Ministé

rio Público.

Art. 3º É assegl:lradO ao advogado examinar,
mesmo sem procuração, autos de procedimentos
criminais, findos ou em andamento, ainda que con
clusos à autoridade policial ou ao órgão do Ministério
Público, podendo copiar peças e tomar apontamentos,
salvo quando tramitar em sigilo o inquérito policial.

Art. 4º Esta lei entra em vigor sessenta dias
~pós sua publicação.

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

Senado Federal, 11 de março de 1998. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães - ·Presidente do
Senado Federal.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 0003] 1995 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 07 03 1995
SENADO: PLS 00031 1995

AUTOR SENADOR: PEDRO SIMON PMDB RS
EMENTA ALTERA DISPOSITIVO DO CODIGO DE PROCESSO PENAL E DA OUfRAS
PROVIDÊNCIAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
09 03 1998 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 1003 PAG

ENCAMINHADO A:
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 09 O~ ] 998

TRAMITAÇÃO
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07 03 1995 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA.

0703 1995 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCI (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS, APOS PUBLICAÇAO
E DISTRffiUIÇÃO EM AVULSOS, PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DCN2 0803 PAG 2709.

14 03 1995 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
RELATOR SEN ESPERIDIÃO AMIN.

23 05 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO Ê JUSTIÇA (CCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

23 05 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
. PERANTE A COMISSÃO FORAM OFERECIDAS AS EMENDAS OI A 09.

PELO SEN ROMEU TUMA. (FLS. 8 A 19).
23 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)

RETIRADO DE PAUTA E ENCAMINHADO AO RELATOR PARA
REEXAME DA MATERIA.

12 11 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
A COMISSÃO APROVA O SUBSTITUTIVO OFERECIDO A MATERIA.
EM PRIMEIRO TURNO. A MATERIA VAI A TURNO SUPLEMENTAR,
CONFORME O DISPOSTO NO ART. 282. DO REGIMENTO INTERNO.

1911 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
FORAM OFERECIDAS AS EMENDAS 01 A 04. PELO SEN ROMEU
TUMA. DURANTE A DISCUSSÃO SUPLEMENTAR. A MATERIA
RETORNA AO RELATOR. PARA EXAME DAS EMENDAS.

19 11 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ENCAMINHADO AO SEN ESPERIDIÃO AMIN. PARA EXAME DAS
EMENDAS OFERECIDAS EM TURNO SUPLEMENTAR.

10 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
O RELATOR APRESENTA RELATORIO PELA REJEIÇÃO DAS

ÉMENDAS APRESENTADAS DURANTE A DISCUSSÃO
SUPLEMENTAR. O QUAL E ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS.
VOTA VENCIDO O SEN ROMEU TUMA. FICAM PORTANTO,
REJEITADAS AS EMENDAS O1 A 04, APRESENTADAS EM TURNO
SUPLEMENTAR.

10 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA
APROVAÇÃO DA MATERIA, NA FORMA DO SUBSTITUTIVO 01 - CCI.

10 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ENCAMINHADO AO SACP.

11 12 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 11 DE DEZEMBRO DE 1997.

11 12 1997 (SF) SERVIÇO DE APOiO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

11121997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 11 DE DEZEMBRO DE 1997.

15121997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 857 - CCI.
DSF 16 12 PAG 28309 A 28313.

15 12 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA OF. 254, DE 1997, DO PRESIDENTE 'QA CCI,
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO. NA FORMA DA
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EMENDA 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO). SENDO ABERTO O PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM
DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA PARA QUE A MATERIA SEJA
APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 16 12 PAG 28351.

18121997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 1602 A 20 02 98.

02 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA QUE FICA REABERTO A PARTIR DE
HOJE. O PRAZO REGIMENTAL PARA A TRAMITAÇÃO DA MATERIA.
DEVIDO AO ENCERRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 27 DE
FEVEREIRO ULTIMO.
DSF 0303 PAG 3141 E 3142.

0903 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 50 E 51. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

0903 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO DIA 06 03 98. SEM
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO
TERC:EIRp. DO REGIMENTO INTERNO. ~ 9 q I '1 ~

1003 1998 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF NO.... :......:.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n.2 181, de 1997, constante dos
autógrafos em anexo, que "autoriza a União a assu
mir, como depositário legal, o acervo histórico e pes
soal do ex-Presidente Getúlio VargasM

•

Senado Federal, 11 de março de 1998. - Sena
dora Marluce Pinto, Primeiro secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI N.S! 4.253, DE 1998

Autoriza a União a assumir, como
depositário legal, o acervo histórico. e
pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q É o Poder Executivo, por intermédio do
Ministério .da Cultura, autorizado a assumir, como
depositário legal, o acervo histórico e pessoal do ex
Presidente Getúlio Vargas.

Art. 2º Entende-se pelo acervo todos os obje
tos e documentos que foram de propriedade do ex
Presidente Getúlio Vargas, que hoje se encontram
sob a guarda de seus familiares e amigos, e que se
jam por eles disponibilizados para os fins desta lei.

Art. 3º O Poder Executivo selecionará, dentre
os prédios públicos ligados à vida do ex-Presidente
Getúlio Vargas, um que possa ser destinado a abri
gar o acervo.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Féderal, 11 de março de 1998. - Se

nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.
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IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00181 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 2908 1997
SENADO: PLS 00181 1997

AUTOR SENADOR: PEDRO SIMON PMDB RS
EMENTA· AUTORIZA A UNIÃO A CONSTITUIR MEMORIAL EM HOMENAGEM AO

EX-PRESIDENTE GETULIO VARGAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM..CONSTITUIÇÃO E mSTIçA (CCI)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
09 03 1998 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 1003 PAG

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 0903 1998

TRAMITAÇÃO
29 08 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 02 (DUAS) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

29 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

2908 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCI (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS, APOS PUBLICADO E DISTRIBUIDO EM AVULSOS PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 30 08 PAG 17631.

29 08 1997 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1997.

29 08 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 29 DE AGOSTO DE 1997.

29081997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTIçA (CCI)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 29 DE AGOSTO DE 1997.

24 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTIçA (CCI)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

24 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTIçA (CCI)
RELATOR SEN FRANCELINO PEREIRA.

03 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
A COMISSÃO ACOLHE O PARECER DO RELATOR QUE CONCLUI PELA
APROVAÇÃO DA MATERIA NA FORMA DO SUBSTITUTIVO QUE
APRESENTA. A MATERIA VOLTA A PAUTA PARA DELIBERAÇÃO
EM TURNO SUPLEMENTAR.. CONFORME O DISPOSTO NO ART. 282 DO
REGIMENTO INTERNO.

10 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
NÃO TENDO SIDO APRESENTADAS EMENDAS DURANTE A DISCUSSÃO
SUPLEMENTAR O SUBSTITUTIVO E DADO COMO DEFINITIVAMENTE
APROVADO. (ART. 284 DO REGIMENTO INTERNO).

10 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO
DA MATERIA, NA FORMA DO SUBSTITUTIVO 01 - CCJ.
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10 12 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ENCAMINHADO AO SACP.

10 12 .1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ENCAMINHADO AO SACP.

11 12 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1997.

11121997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

11 12 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1997.

07 01 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 001 - CCJ, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO
QUE OFERECE. RELATOR SEN FRANCELINO PEREIRA.
DSF 0801 PAG 0102 A 0109.

07 01 1998 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA OF. 253/97, DO PRESIDENTE DA CCl. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, EM REUNIÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE
1997. SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA
COMPOSIÇÃO DA CASA, NO SENTIDO QUE A MATERIA SEJA
APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 0801 PAG 0193.

08 01 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) .
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 16 A 20 02 98.

02 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA QUE FICA REABERTO A PARTIR DE
HOJE. O PRAZO REGIMENTAL PARA A TRAMITAÇÃO DA MATERIA,
DEVIDO AO ENCERRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 27 DE
FEVEREIRO ULTIMO.
DSF 0303 PAG 3141 E 3142.

0903 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 2 L TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

09 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO DIA 0603 98. SEM
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PREVISTO NO ART. 9 L PARAGRAFO
TERCEIRO. DO REGI1v1ENTO,INTERNO. I ,~: ~'. :1· C ('

, ~ .' I '""I I ('
0903 1998 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N0 L. I., ..J
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Brasília, 5 de março de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar os Deputados José Genoíno (PT
- SP), Humberto Costa (PT - PE), Luiz Eduardo
Greenhalgh (PT - SP), José Maurício (PDT), e Sér
gio Miranda, (PCdoB) para integrarem, como titula
res, a Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à COJ;lstituição n.2 34, de

Brasília, 10 de março de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, os Deputados Nelson Mar
chezan, Nicias Ribeiro, Eduardo Coelho, Edson Sil
va, Alzira Éwerton e Luiz Máximo, como membros ti
tulares, e os Deputados' Nestor Duarte, Sebastião
Madeira e João Faustino, como membros suplentes,
para integrarem a Comissão especial destinada a
proferir parecer ir Proposta de Emenda à Constitui
ção n.º 34, de 1995, que "altera os parágrafos 12, 2º
e 3º do artigo 53 da Constituição Federal" (Imunida
de Parlamentar), do Senhor Domingos Dutra.

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

OF. PSDB/I/N.2543/98

Brasília, 11 de março de 1998

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Nicias Ri
beiro pelo Deputado Antônio Carlos Pannunzio,
como membro titular, na Comissão Especial destina
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons
tituição n.2 34, de 1995, que "altera os parágrafos 1º
2º e 3º do artigo 53 da Constituição Federal" (Imuni
dade Parlamentar), do Senhor Domingos Dutra.

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

Defiro.
Em: 11-3-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente.

Do Sr. Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB, nos se
guintes termos:

OF. N.º 14/PT

Do Sr. Deputado' Aécio
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/IIN.º 528198

Neves, Líder do 1995, que "altera os parágrafos 12, 22 e 32 do arligo
53 da Constituição Federal" (Imunidade Parlamen
tar). Como suplentes indico os Deputados João Pau
lo Cunha (PT - SP), Hélio Bicudo (PT - 'SP), Fer
nando Ferro (PT - PE), Cidinha Campos (PDT) e
Aldo Arantes (PCdoB).

Deputado Marcelo Déda, - Vice-Líder do Blo
co PT/PDT/PCdoB.

Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

OFíCIO P-002l98

Brasília, 2 de março de 1998

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso

XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Exª,
em anexo, a relação das proposições em tramitação
neste Órgão, ao término do mês de fevereiro do cor
rente ano.

Atenciosamente, Deputado João Henrique,
Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Proposições em tramitação ao ténnino
do mês de fevereiro de 1998

.'
1 - Expediente nº 001/95 - da Federação Na-

cional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos,
Fluvias e Pescadores - que "solicita a realização de
Audiência Pública para discutir a liquidação do L10yd
Brasileiro, com a presença do Ministro dos Transpor
tes, do Ministro do Planejamento e Orçamento, do
Ministro da Fazenda, da Ministra da Indústria e do
Comércio, do Ministro-Chefe da Casa Civil e do Se
cretário de Controle das Empresas Estatais".

Relator: Deputado Edson Ezequiel
2 - Expediente n2 001/97 - do Sr. Cunha Bue

no - que "requer que a Comissão de Viação e
Transportes acompanhe junto ao Ministério dos
Transportes, o andamento do Inquérito Administrati
vo instaurado para apurar as causas do acidente so
frido pelo navio N/M KRITI AMBER nas proximida
des do litoral paulista".

Relator: Deputado Mário Martins
3 - Projeto de Lei Complementar nº 187/97 

do Sr. Mário Negromonte - que "cria o Sistema Na
cional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas, e dá outras
providências·.

Aguardando distribuição
4 - Projeto de Lei Complementar nº 206/97 

do Sr. Pedro Valadares - que "estabelece normas
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sobre destinação de recursos provenientes de mul- 14 - Projeto de Lei nº 3.148/97 - da S~a Mari-
tas relativas às infrações da legislação de trânsitoR. sa Serrano - que Rinclui no Plano Nacional de Via-

Relator: Deputado Carlos Nelson ção o trecho rodoviário que menciona, no Estado de
5 - Projeto de Lei nº 3.571-A/93 (apenso o PL Mato Grosso do SuI

R
.

n!! 816/95) - do Sr. Fábio Feldmann e outros - que Relator: Deputado Ronaldo Perim
Raltera disposições da Lei nº 8.374, de 30 de dezem- 15 - Projeto de Lei"n!! 3.198/97 - do Sr. Roher-
bro de 1991, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório to Pess.oa - que Rtoma obrigatório o cinto de segu-
de Danos Pessoais causados por embarcações ou rança de acionamento automático em veículos auto-
por sua carga e dá outras providênciasR. motoresR.

Relator: Deputado Carlos Santana Relator: Deputado Nárcio Rodrigues
6 - Projeto de Lei nº 377-A/95 - do Sr. Álvaro 16 - Projeto de Lei nº 3.263-A/97 - do Sr. Ag-

Valle - que "dispõe sobre atividade de motorista pro- nelo Queiroz - que "institui o passe estudantil no
fissional e dá outras providênciasR. transporte público coletivo rodoviário interestadualR.

Relator: Deputado Philemon Rodrigues Aguardando Distribuição
7 - Projeto de Lei nº 633-B/95 (Apensos os 17 - Projeto de Lei nº 3.345/97 (apensos os

PLs n!!s 1.009/95, 1.826/96 e 3.201/97) - da srª PLs n!!s 2.659/96 e 2.723/97) - do Senado Federal
Veda Crusius - que Rdá nova redação ao caput do (PLS nº 8/96) - que Rproíbe a venda de bebidas al-
art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que coólicas nos estabeleci":lehtos comerciais situ~dos
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por n~s "margens das rodovias, e dá outras provldên-
veículos automotores e dá outras providênciasR. clas .

Relator: Deputado Pedro Henry. Relator: .Deputado.B:nedito Guimarães
8 - Projeto de Lei nº 694/95 (apenso o PL nº 18 - Pro!eto de Lei n 3.364/97 ~ do Sr. C~nha

1.974/96) - do Sr. Alberto Goldman - que "institui as Bueno - q~e regul~ o seguro faculta~lvo de aClden-
Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urbano tes pessoais ofereCido aos. 'p~s~gelros .p.elas .em-
e dá outras providências". presas de t.ranspo~e rodovlano Intermunicipal, Inte

restadual e InternacionalR.
Relator: Deputado Pedro Henry R I t D t d Má' N t

. . o. e a or: epu a o no egromon e
9 - Projeto de Lei n- 1.189-A/95 - do Sr. Jorge 19 _ P . t d L' º 3 453/97 _ d S S _

A d R b' t d d t ' . rOJe o e el n . o r. era
n e~ - que o nga a~ mon a oras e a~ omovels fim Venzon _ que Robriga as agências de viagem e

a equipar os novos velculos com a terceira luz de . . ,
f' d' t 'dA' R tUrismo a fazerem seguro para seus clientes e da
relO, e a ou ras pro~' encl~s_. outras providênciasR.

Aguard~~do D~stribulçao , A" Relator: Deputado Philemon Rodrigues
10.- OfiCIO S~~ 96 - ~o ~r. LUIS .Antonio Perel- 20 _ Projeto de Lei nº 3.645/97 - do Sr. Eduar-

ra da Silva - que, ?enuncla. Ir~egulandades no ~e- do Jorge - que 'acrescenta arts. 3º e 4!! à Lei n!!
partamento de PoliCia RodOViária Federal- DPRF . 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a

Relator: Deputado Mauro Lopes redução de emissão de poluentes por veículos auto-
11 - Projeto'de Lei nº 2.056-A/96 - do Sr. Leô- motores e dá outras providências".

nidas Cristino - que Rdispõe sobre a obrigatoriedade Relator: Deputado Chico da Princesa
de mensagem de advertência em garrafas de bebi- 21 - Projeto de Lei n!! 3.736/97 - do Senado
das alcoólicas". Federal (PLS n!! 77/97) - que Rdispõe sobre a identi-

Relator: Deputado Roberto Rocha ficação e publicação do estado de conservação das
12 - Projeto de Lei n!! 2.563/96 (apensos os rodovias federais, e dá outras providências".

PLs nlls 2.634/96, 3.297/97 e 3.495/97) - da srª Relator: Deputado Felipe Mendes
Sandra Starling - que "acrescenta parágrafo ao art. 22 - Projeto de Lei nº 3.801/97 - do Sr. Tuga
21 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Angerami - que Racrescenta parágrafo ao art. 86 da
Código Brasileiro de Aeronáutica, revogando o seu Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dis-
atual parágrafo único". põe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".

Relator: Deputado Giovanni Queiroz Relator: Deputado Leônidas Cristino
13 - Projeto de Lei nº 2.798/97 - do Sr. Aroldo Sala da Comissão, 2 de março de 1998. - Ruy

Cedraz - que "estabelece novos percentuais para o Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
Adicional de Tarifa Aeromportuária". Da Sr! Deputada Rita Camata, Presidente da

Relator: Deputado Roberto Rocha Comissão Especial destinada ao estudo das Me-
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didas Legislativas que visem implementar, no
Brasil, as decisões da IV Conferência Mundial da
Mulher. (Conferência mundial da mulher), nos se
guintes termos:

OF. Nº 228/97-Pres

Brasília, 11 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex<! o Relatório da Comissão Es

pecial da Conferencia Mundial da Mulher, aprovado
em reunião realizada no dia 11 de dezembro de 1997.

Solicito, nesta oportunidade, as providências ne
cessárias à devida publicação do Relatório no Diário
da Câmara dos Deputados e agradeço a V. EXª o
apoio emprestado aos trabalhadores desta Comissão.

Atenciosamente, - Dp.nlltada Rita Camata,
Presidente.

Defiro.
Em: 11-3-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS

LEGISLATIVAS OUE VISEM IMPLEMENTAR. NO BRASIL, AS DECISÕES DA

IV CONFERENCIA MUNDIAL DA MULHER

RELATÓRIO

"A capaci~açãoda mulher e sua total participação em todos os âmbitos sociais. em base

igualitária, incluindo a participação no processo decisório e o acesso ao poder, são

fundamentais para a realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz".

Declaração de Beijing

Presidente: DEPUTÇ;;~ CAMATA

Relatora: DEPUTADA MARILU GUIMARÃES

Brasília

1997
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ANEXOS

I - INTRODUÇÃO

1.1. IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER

No periodo de 4 a 15 de setembro de 1995, em Beijing, República

Popular da China, realizou-se, sob os auspícios da Orgaoização das Nações Unidas, a N
Conferência Mundial sobre a Mulher, com a presença de representaotes de ínúmeros

países, de agências e organizações especializadas, de organizações intergovernamentais e
de wn grande número de organizações não-governamentais ligadas às causas das

mulheres.

Dois documentos de grande significação vieram a Iwne naquele

encontro: a Declaração de Beijing e a Plataforma de Ação. O primeiro docwnento contém

wna carta de intenções em prol da promoção da melhoria da situação social, econômic'"

cultural e politica das mulheres, baseada no ideal de igualdade entre mulheres e homens. A

Plataforma de Ação constitui-se nwn programa destinado a criar condições para

potencializar o papel da mulher na sociedade.

Esse segundo docwnento contém exortação aos governos, à

comunidade internacional e à sociedade civil, notadamente às organizações

não-governamentais. para adotarem medidas estratégicas em "áreas decisivas de especial

preocupação", quais sejam:

"-Persistente e crescente peso da pobreza que afeta a mulher.

~ Desigualdade de acesso a educação e à capacitação

profissional.

- Desigualdades em matéria de atenção para saúde e serviços

afins.

- Todas as farofas de violência contra a mulher.

- Conseqüências dos conflitos annados ou outros llpos de

conflitos sobre as mulheres. incluindo aquelas que vivem em áreas

sob ocupação estrangeIra.

- Desiguaidade de acesso e de participação da mulher na

definição das estruturas e das políticas econômicas no pr"""sso

de produção e no acesso aos recursos.

~ Desigualdade elllre a mulher e o homem no exercício do poder e

na tomada de decisões em todos os níveis

~ Ausência de "lecanismos suficientes. em todos os nivels. para

promover a emancipação da mulher.

~ Promoção e proteção de todos os direitos humanos da mulher.

~ A mulher e os" meios de comunicação, estereotipagem e
desigualdade de acesso.

~ A mulher e o meio ambiente, desigualdade no gerenciamelllo dos

recursos naturais e salvaguarda do meio ambiente.

~ Persistência da discriminação contra a menina e violação de

seus direitos. "

Em cada área considet:,a.da motivo de "especial preocupação".

diagnostica-se o problema, propõem-se objetivos estratégicos e medidas concretas que os

participaotes da Conferência devem tomar a fim de alcaoçar esses objetivos.

Os objetivos estratégico~ e ações dizem respeito aos seguintes
temas: a) a mulher e a pobreza; b) educação e treinamento da mulher; c) a mulher e a

saúde: d) a violência contra a mulher; e) a mulher e os conflitos armados; f) a mulher e a

economia; g) a mulher no poder e na adoção de decisão; h) mecanismos institucionais para

o adiaotamento da mulher; i) os direitos humaoos da mulher, j) a mulher e os meios de

comunicação; k) as mulher e o meio ambiente; I) a menina.

1.2. OBJETIVO DA COMISSÃO

De acordo com o seu jlto constit~tivo. 3, presente Comiss.ão se

destina ao estudo das medidas legislativas que visem a implementar. no Brasil. as decisões

tomadas na IV Conferência sobre a Mulher. Dadas as funções fisca!izatórias do Congresso

Nacional. previstas no art. 48, inc. X, da Constituição Federal, essa implementação

dependerá. também. da atuação permíIDente dos legisladores, a fim de que, utilizaodo-se de

instrumentos constitucionais que lhes são assegurados. zelem pela efetiva aplicação das

leis.

Para ctnnprir o seu papel, a Comissão precisou construir um

quadro de referências que permitisse o direcionamento adequado das medidas legislativas

e executivas já em andamento ou a serem propostas.

1.3. AUDItNCIAS PÚBLICAS

A Comissão realizou, além das reuniões ordinárias, uma reunião

em conjunto com a Comissão Especial das Eleições de 1998 e audiências publicas em q""
foram ouvidas as seguintes autoridades:
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- Rosiska Darcy de Oliveira, Presidente do Consellio Nacional dos

Direitos da Mullier;

- Walter Costa Porto, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral;

- Eva Altcnnan Blay, Professora da Universidade de São Paulo e

ex- Senadora;

- Deputado Mendonça Fillio, Presidente da Comissão Especial das

Eleições 98;

- José Fogaça, Senador;

- Marta Suplicy, Deputada;

- Shebna Lembardi Kato, Desembargadora do Tribunal de Justiça

de Mato Grosso;

- Ana Alice Alcântara Costa, Coordenadora do Núcleo de Estados

Interdisciplinares sobre a Mullier - NEIM, da Universidade Federal da Babia;

- Maria Betlinia de Mello Ávila, Membro da Rede Nacional

Feminista de Saúde e Direitos Humanos;

- Lucimar Rodrigues Coser Cannon, Coordenadora-Geral de

Planejamento do Ministério da Saúde;

- Doris Leuise de Castro Neves, Juiza do Tribunal Regional do

Traballio da la Região;

- Dee Ertukel, Consultora Sênior da Organização Emily's List.

Segue-se um sumário dos tópico~ .abordados pelos expositores.

Â Dra. Rosiska Darcy de Oliveira inaugurou as audiências

públicas fazendo exposição sobre a Conferência Mu.,dial da Mulher, a participação do

Brasil, e a atuação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para implementação das

recomendações lá expressas.

A Profa. e ex-Senadora Eva Blay apresentou análise do que

denominou "real condiçi.o subalterna da mulher", enumerando as várias formas de

diseriminação disfarçada sofridas pelas brasileiras, como por exemplo o diferente acesso

ao mercado de trabalho e às posições de mando.

Apontou como exemplo negativo o fato de sequer haver

estatisticas oficiais sobre o número de mulheres que ocupam cargos eletivos. Prosseguiu

demonstrando a incongruência desse tratamento á mulher, que, segundo pesquisas que

apresentou, é a única responsável pela manutenção de I entre 4 famílias, o que demonstra
sua importância econômica c laborativa. .

Também analisou as causas de mortalidade feminina, dando ênfase

ao absurdamente elevado índice de assassinatos de mulheres e defendendo a ampliação da

experiência das Delegacias da Mulher. Afirmou ser essencial aparelhar essas delegacias

com um corpo de psicólogos e assistentes sociais, ao que não' se está dando a ênfase

devida.

A expositora concluiu dizendo que, para reverter esse quadro. é

imprescindivel garantir a participação politica das mulheres em todas as esferas de poder,

observando que essa é a única garantia de que exista uma democracia efetiva.

Tratando do mesmo tema, a Dra. Dóris de Castro Neves analisou a

participação das mulheres na magistratura e o aumento destas entre os juizes nas últimas
décadas.

Em suma, atribuiu essa rcalidalle a duas causas: uma, genérica,
. seria o aumento do número de mulheres em todas as áreas profissionais; e outra., específica

do Poder Judiciário, seria a forma de seleção que, por critérios de impessoalidade e não

identificação das provas nem com o gênero do candidato, pennitiria uma participação
equitativa de ambos os sexos.

Em sua visão, só não há maior n~t:ro de mulheres nos Tribunais
porque o fenômeno de ingresso de mais mulheres na judicatura de primeiro grau ainda é
recente.

Também analisou o tem~ a Profa. À.Ia Alice Alcântara Costa;
observando que a baixa participação das mulheres na politica, como candidatas, ê

fenómeno mundial, mas acrescentou que no Brasil os percentuais de participação sempre
foram particularmente inexpressivos.

A expositora atribuiu o fenômeno às práticas excludentes,

recebidas e aceitas pelas próprias mulheres desde o berço, que continuam mantendo-as
afastadas da estrutura do poder político formal.

Apresentou diversas eSlatisticas demonstrando a pequena

participação de mulheres nos cargos mais altos dos três Poderes. Apontou que em muitos

casos de mulheres eleitas o que ocorre é a manutenção da estrutura de um poder patriarcal

e oligárquico, representado por interesses familiares/politicos, pois muitas eleitas são

parentes ou esposas de políticos tradicionais, sendo esse fenômeno mais um demonstrativo
nlio de conquista, mas sim de submissão da mulher.

Em sua opinião, a mulher tem uma cidadania de segunda classe,

estruturada a partir de um modelo masculino e racionalista, que só trata de igualdade do

cidadão pensando em homens, reservando a estes as esferas do público e só tratando da
mulher em relação ao privado- o que leva á exclusão e subordinação.

A cidadania liberal também não seria suficiente para as mulheres,
por ignorar a opressão a que estão submetidas, o que faria com que a cidadania de

mulheres fosse apenas uma cidadania fonnal. Nesse mesmo sentido, é insuficiente a
simples igualdade"jurídica já conquistada, o que apontaria como saida as chamadas ações

afirmativas, que englobam providências especiais quanto á educação e à politica de cotas
nos três Poderes.

O Ministro Cosla Porto, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,

trouxe à Conilssão uma análise histórica da participação das mulheres em eleições no

Brasil e manifestou seu apoio á redação da Lei de Cotas, que estava em discussão ~a

Câmara dos deputados á época de seu comparecimento.

Também sobre a questão da denominada Lei de Cotas foram

ouvidas as contribuições do Senador José Fogaça e do Deputado Mendonça Fillio.

A Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, que foi a primeira

juiza do pais, declarou que a análise da composição da magistratura quanto ao gênero leva

a concluir que há real discriminação da mulher, uma vez que chegam a compor de 30 a

50% da magistratura em primeira insláncia e o percentual de sua participação é irrelevante
na segunda instância de juris.dição.

Acrescentou que há um projeto em andamento para educar juizes e
juizas quanto á aplicação de normas internacionais sobre a mulher, de que o Brasil é

signatário, o que levaria a um aperfeiçoamento do trato da questão de gênero no Poder
Judiciário.

Sobre mortalidade materna foi ouvida a Sra. Maria Betlinia Ávila,
que viu esse fenômeno como fruto de uma visão patriarcal da mulher como ser que se

presta à ,reprodução. apenas, e que, se não for "boa parideira" "não merece parir". Essa
expressão bem exemplifica o fato de que a mortalidade materna é encarada como algo
nonnal, que a mulher "merece" por que não é "boa parideira"!

Em sua análise, a questão não é realmente enfrentada porque há

uma visão tradicional arraigada de que o parto é um momento propIcio á morte da mulher,
e, pois, esta não é encarada como a exceção que deveria ser.

Apontou que os casos de mortalidade materna muítas vezes fogem
das estatisticas, porque são mascarados por outros fatores, sendo o número real muito

maior que o noticiado oficialmente. Analisou questões como aborto, violência sexual,
ausência de acompanhamento de programa de saúde da mulher.

Criticou, ainda as cslatisticas oficiais sobre mortalidade materna,

afirmando que não haverá expressão da verdade se esse número for obtido com o cálculo

de número de mortes de mães dividido pelo número de bebês nascidos vivos, pois estão ai

se excluindo todos os casos de abortos'e natimórtos, que'· constitUem patceJa' muito
elevada.
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A Sra. Lucimar Cannon, representante da Coordenação Matemo

Infantil do Ministério da Saúde, trouxe o enfoque do atual governo sobre a questão da

mortalidade materna.

Ao apresentar estatísticas oficiais a respeito, apresentou dados

incompatíveis com o que é de conhecimento público e notório: por exemplo, que 98% das

mulheres do país conheçam métodos anticoncepcionais! A apresentação colocou em

cheque a seriedade de uma politica de sáude que se baseia em dados inacreditáveis, bem

como pós em relevo a importãncia das estatisticas sérias para norteamento das politicas

públicas.

A ex-Parlamentar americana Dee Ertukel fez exposição acerca do

firumciamento de campanhas eleitorais de candidatas e de modos de educação política e

orientação para mulheres em tennos políticos em seu país.

1.3. SOLICITAÇÃO DE DADOS

Com o intuito de obter dados atualizados que permitissem traçar

um perfil da participação da mulher em todos os niveis de tomada d~ decisões, foram

solicitadas informações aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A análise desses

dados, que será feita oportunamente neste Relatório, confirma a desigualdade entre

homens e mulheres, em desfavor destas, resultante do seu reduzido acesso às vias

tradicionais de poder político, ou seja áquelas que realmente podem decidir investimentos

e prioridades.

A Comissão solicitou à Justiça Eleitoral dados relativos às

eleições gerais e municipais, no periodo de 1990 a 1996, na busca de conhecer o

desempenho eleitoral das mulheres, bem como de saber se foi observado o disposto no art.

lI, § 3°, da Lei n° 9.100, de 29 de setembro de 1995, que trata da ação afirmativa de

reserva da quota de vinte por cento nas listas de candi~~tos dos partidos políticos e

coligações para ser preenchida por mulheres, como fonna de reduzir obstáculos que as

impedem de obter legenda partidária.

l.~. PROPOSIÇÕES EM ANDAMENTO

A Comissão procedeu ao levantamento das quase duzentas

propo~ições pertinentes às causas dus mulheres, em andamento no Congr~s~o Nacional, oi

fim de identificar aqueles considerados prioritâiios pela bancada feminina e constituiu

SUbCliTnissõc!i Temáticas com finalidade de examiná-las, sob a coordenação das

Deputadas Marta Suplicy ou Veda Crusius • área de Acesso ao Poder; Elcione Barbalho 

área d", Mulheres e os Direitos Humanos; Ceci Cunha - área de Saúde; Marisa Serrano -

área de Educação; Regina Lino - área de Combate á Pobreza; Fernando Gabeira - área de

Prevenção e Combate à Violência; e Teima de Souza - área de Meios de Comunicação.

As Subcomissões forneceram infonnações genéricas sobre as áreas

de trabalho que lhes couberam e indicaram as proposições julgadas mais importantes, as

quais serão referidas ao se tratar de cada tema.

11 - ÁREAS TEMÁTICAS

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A N Conferência Mundial sobre;' Mulher representou passo

importante na identificação e no diagnóstico da situação feminina, na delimitação dos

problemas e dificuldades enfrentados pelas mulheres e na proposição de estratégias e

medidas concretas para combatê-los. Esta Comissão pretende contribuir de fonoa concreta

para que o Brasil se adiante no que toca às soluções legislativas capazes de minorar as

condições de penúria e desrespeito a que está submetida grande parte das mulheres, em

especial a mulher analfabeta, a mulher negra, a mulher india, a menina e todas aquelas

sobre as quais ainda persiste o regime patriarcal de violência e subserviência que não raro

permeia as relações entre mulheres e homens na sociedade brasileira.

Ê verdade que o ingresso crescente da mulher no mercado de

trabalho e a obtenção de graduação escolar é uma realidade que vem merecendo a atenção

dos estudiosos. Todavia, trata-se do inicio de um processo, uma vez que as diferenças

entre homens e mulheres são ainda gritantes no Brasil e muito há que se fazer no campo

legislativo e, sobretudo, no campo da implementação de politicas públicas.

Não devemos esquecer que a discussão sobre o papel da mulher na

sociedade e na politica està indissoluvelmente ligada a um dos ideais fundantes da

modemidade, o da igualdade entre os cidadãos. Como se trata de um principio recebido

pela nossa Constituição Federal, vale a pena analisar o seu siguificado, inclusive para

evitar interpretações que, em lugar de beneficiar a igualdade, venham a ser usadas contra

os esforços para implantá-Ia efetivamente.

o ar!. 5° da Constituição Federal estatui, no caput: "Todos são

iguais perante a lei ...". E especifica, no inciso I do mesmo artigo: IIhomens e mulheres são

iguais em direitos e obrigações, nos tenoos desta Constituição".

É comum que se recorra a uma interpretação excessivamente

formalista do princípio da igualdade justamente para combater as iniciativas do Estado no

sentido de invener situações de desigualdade material. Segundo essa interpretação, o

Estado, sendo por definição neutro, não age. positivamente para garantir, aos cidadãos e

cidadãs historicamente subalternízadas, condições substantivas de igualdade. O Estado

simplesmente impediria casos atuais de discriminação e procuraria, pela atuação nos

setores que lhe são próprios (saúde, educação, etc), garantir a todos condições de

disputarem posições sociais.

Uma interpretação substantiva do princípio da igualdade confere

significado distinto à ação do governo. Dessa perspectiva, o Estado deve ter, entre suas

preocupações, a de garantir condições de ascensão social para grupos historicamente

prejudicados por estigmas que lhes impediram a ocupação de espaços compatíveis com

sua participação na população e produção social.

É importante acentuar que o significado contemporãneo do

principio da igualdade não prescinde do compocente substantivo. A igualdade formal

constitui uma garantia manifestamente insuficiente para satisfazer os anseios atuais da

teoria democrática, que exige acesso de todos a condições efetivas de exercici~ da

cidadania. A própria teoria liberal da sociedade tampouco se compadece com uma situação

que não propicia a concorrência em igualdade de condições.

Embora as Constituições do nosso soculo tenham, em geral,

garantido a igualdade formal entre homens e mulheres, sem distinção de qualquer

natureza, esta mera modificação conceitual não foi suficiente para inverter a situação de

inferioridade que ainda separa as mulheres dos homens.

Por outro lado, é possível buscar na nossa Constituição Federal em

vigor exemplos de preocupação com a igualdade substantiva. Assim, o art. 7°, inc. XX,

prevê a "proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específico, nos

termos da lei". Neste dispositivo, a Constituição dispõe sobre uma fonoa de atuação do

Estado que transcende o respeito passivo pela igualdade formal.

Ao tomar-se signatário da N Conferência Mundial da Mulher, o

Brasil, mais wna vez, tomou posição a favor de uma interpretação do principio da

igualdade que abre espaço para a atuação decidida do Estado em prol da modificação da

situação de desvantagem objetiva em que as mulheres se encontram no país e no mundo.

Aliàs, esta Comissão Especial não teria sentido se não fosse essa a interpretação do

princípio constitucional da igualdade que o Congresso Nacional adota.

A seguir, a problemàtica envolvendo a posição das mulheres na

sociedade será analisada a partir das áreas temáticas detenninadas no começo dos

trabalhos da Comissão. O esforço da análise será no sentido de apontar os pontos de
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estrangulamento no processo de ascensão social das mulheres e as questões em que se

es!lio dando eventuais retrocessos, para que as medidas a serem tomadas ganhem

coerência.

2.2. ACESSO AO PODER

A Declaração Universal dos Direitos Humanos

estabelece que toda pessoa tem direito a participar no .governo

de seu pais.

Conferencia de Beijing

A preocupação prioritária das forças politicas que combatem as

desvantagens sociais das cidadãs deste pais deve voltar-se para as carências que afligem as

mulheres mais pobres, que não encontram espaço adequado para o exercício minimo da

cidadania, seja como eleitoras. como empregadas, como mães ou como consumidoras. No

entanto, a questão do acesso das mulheres aos cargos deci:::órios do Estado possui algumas

especificidades que justificam certa prioridade para o tema e um tratamento algo

prolongado. É que na condução das politicas públicas dirigidas às mulheres deve haver a

panicipação delas tanto para a concepção dos programas como para o acompanhamento e

controle. Para isso, as mulheres devem necessariamente estar integradas ao aparelho de

Estado.

Ademais. no caso dos cargos decisórios do Estado, a discussão

sobre o principio da igualdade ganha conotação levemente diversa da anterionnente

apresentada neste Relatório. A razão é simples. Ainda quando se adira a uma concepção
fortemente fonnalista do principio da igualdade, sempre haverá a necessidade de se definir

qual a atuação neutra em cada situação concreta. Neste momento, abre-se espaço para a

interferência das pré-concepções das pessoas que ocupam cargos de decisão, marcadas par

sua posição social e por sua história pessoal.

Por isso, se toma particulannente importante que os cargos

decisórios do Estado sejam preenchidos de fonna a garantir um mínimo de

representatividade dos grupos sociais mais significativos. criandowse, assim, um

meca.nisrno de controle mútuo entre os vários preconceitos. Trata-se, aliás, de uma idéia.
análoga à que subjaz ao principio, constitucionalmente estabelecido, da separação (e do

controle mútuo) de poderes.

A Constituição brasileira, adotando uma fónnula já clàssica,

divide os órgãos de decisão do Estado em três grande áreaS. O Executivo, o Legislativo e o

Judiciário são os poderes constitucionais dominantes na nossa tradição

juridico-constitucional. A eles pode ser acrescentado, pela importância e relativa

autonomia constitucional, o Ministério Público, se bem que este seja parte do Executivo.

As pessoas que ocupam os cargos de decisão nessas instâncias

vêemwse continuamente em situações em que têm de desvendar a justiça (e, por extensão, a

igualdade) em meio a questões e circunstâncias complexas. Mais que em qualquer outro
lugar, é importante que nesses órgãos esteja representada a experiência social acumulada

pelos vários grupos que compõem a sociedade.

Com base nos dados colhidos diretamente por essa Comissão junto

aos Poderes da República, é possivel ter uma idéia bastante clara da realidade do País no

tocante à distribuição dos cargos públicos com poder de decisão ocupados por mulheres.

a) Poder Legislativo:

O Congresso Nacional conta com 474 Deputados e 39 Deputadas;

75 Senadores e 6 Senadoras. Nenhuma mulher Deputada exerce função de Líder ou ocupa

cargo na Mesa Diretora. De igual modo, nenhuma Senadora exerce função de Líder,

embora 2 ocupem cargos na Mesa Diretora.

PODER LEGISLATIVO

Distribuição dos cargos, segundo o gênero e a Casa Legislativa

Total de Percentuais
Cargo Homens Mulh~res Cargos Homens Mulheres

Câmara dOI Deputados

Deputado!: • 474 39 513 92,40"10 7,60%

Líder 9 O 9 100,00% 0.'00%

Membro da Mesa Diretora. 11 O 11 100,00% 0,00%

Presidente de COnllssio Permanente c Temporária 52 2 54 96,30% 3,70%

SeDado Federal

Senador 75 6 81 92,59% 7,41%

Lider 7 O 7 100,00% 0,00%

Membro da Mesa Diretora. 9 2 11 81,82% 18,18%

PresIdente de ComiUio Permanente e Temporária 18 O 18 100.00% 0,00%

Fonte. Dados forneCIdos pelas Mesas da Camara. dos Deputados e do Secado Federal. em Julho e agosto de
1997, e publicações oficiais do Legislativo

Distribuição dos senadores, por
ginero

Mulheres
7%

Dlstribuiçlio dos deputados,
federais, por g6nero

Mulheres

."

Homens
92"

Os resultados confmnam a baixa participação de mulheres em
cargos federais de natureza eletiva. Uma das razões apontadas como causa da relativa

ausência de mulheres na atividade legislativa é o fato de que as mulheres para ingressarem

na política eleitoral têm que disputar espaço com estruturas de poder tradicionalmente

dominadas por homens, os partidos politicos, uma vez que, na legislação brasileira, vigora

o principio de que os candidatos a cargos eletivos devem ser por eles indicados.

Mais adiante, será analisada com algum detalhe a situação das

mulheres em relação aos cargos eletivos e aos processos eleitorais, em especial a

importância das inovações legais recentes que reservam vagas nas listas de candidatos a

casas legislatívas para mulheres. Ademais, os dados coletados sobre a panicipação

eleitoral das mulheres nos Estados serão anexados ao Relatório.
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b) Poder Executivo

A reduzida presença de mulheres nos níveis mais elevados dos

cargos de direção e assessoramento no Poder Executivo reflete a existência de barreiras e

práticas discriminatórias que as impedem de participar de modo efetivo na tomada de

decisões econômicas e políticas e na formulação e execução de políticas públicas em

igualdade de condições com os homens.

Os dados demonstram que, a par de não existIr na composição do

atual governo nenhuma mulher em pasta ministerial, observa-se o predomínio de homens

'.nos cargos de natureza especial (os mais graduados) e nos demais com poder de decisão

situados no niveis DAS-5 e 6, os mais elevados. A representação da mulher corresponde

somente a 16,59% do total desses cargos.

Federal. Em um Esiado, o de Sergipe, a participação de mulheres é superior à de homens;

em vários. essa participação ultrapassa os 30%; apenas em um. o Mato Grosso do Sul, a

participação feminina é inferior a 10%. Trata-se, portanto, de processo que envolve todo o

país. (ANEXO I1) .

No entanto, os postos mais_al!os da hierarquia do Poder Judiciário

e do Ministério Público ainda são extensamente ocupados por homens. A pesquisa desta

Comissão Especial não deixa dúvidas. Dos 93 cargos de Ministro ocupados no STF. no'

··stJ, ;'0 TSE, no 1ST~e no STM, apenàs dois o são por mulheres, ambos no Tribunal

Superior do Trabalho.

TRIBUNAIS SUPERIORES

DIstrlbulç'o dos Ministros, segundo o gênero, por Tribunal

TRIBUNAL Ministros Cargos P.rcontuals

Homens Mulheres ocupados Homens Mulheres

STF 11 O 11 100,00% 0,00%

STJ 33 O 33 100,00% 0,008/4

TSE 7 O 7 100,00% 0,00%

TST 25 2 27 92,59% 7,41%

STM 15 O 15 100,00% 0.00%

Toul 91 2 93 97,85% 2,15%

Cargos ocupados Homens Mulheres

C.rgos de natureza 40 34 6
especial
DAS·5 e DAS-6 581 482 97

Tot.1 621 516 103

Particlpaçio da mulher no Poder Executivo
(Admistração Direta)

É sabido que nenhuma mulher até hoje foi eleita Presidente da

República ou mesmo Vice-Presidente e que apenas nas eleições de 1994 elegeu-se a

primeira Governadora de um Estado federativo.

Fanta. Dad05 forneCIdos peJo TST 11 STM, elabornç;1o própna nM demms caSo!;.

De qualquer maneira, a situação das mulheres no Judiciário mostra

a possibilidade de ocupação eficiente de espaços na estrutura de poder do nosso pais. No

caso do Judiciário, pelo menos nas instâncias inferiores, o processo se desenvolve com

relativa naturalidade. É que a impessoalidade da seleção permite a um grupo previamente

socializado na área, pela participação expressiva nos cursos universitário de diT.cito, a

ocupação de cargos tanto na magistratura como nos cargos burocráticos da Judiciário.

A pesquisa desta Comissão Especial recebeu, do Conselho da

Justiça Federal, a informação de que mais da metade dos cargos de DAS-5 e DAS-6, ou

equivalentes, são ocupados, na Justiça Federal de primeiro e segungo graus, por mulheres.

Além da atuação voltada para alcançar, dos decisores

constitucionalmente definidos, indicações influenciadas pela vontade política de

democratizar as instãncias superiores do Judiciário no que toca aos gêneros, cabe refletir

sobre possiveis medidas legislativas na mesma direção. É evidentemente necessário que o

Poder JudiCIário seja instado a discutir, por exemplo, se o Estatuto da Magistratura,

estabelecido por Lei Complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, não pode

conter nonnas de promoção que favoreçam a equidade entre os sexos na hierarquia do

Judiciário.

Apenas para citar um campo de atuação, os Ministros do Supremo

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além dos juizes dos Tribunais

Regionais Federais, são nomeados pelo Presidente da República e aprovados, com exceção

dos últimos, pelo Senado Federal (Constituição Federal, arts. 101, 103 e 107). Participam,

ainda, dos processos de seleção, indicando possiveis escolhidos, os próprios Tribunais, por

suas instâncias superiores, e ~s órgãos de representação de classe dos profissionais do

direito (Constituição Federal, arts 94 e 104). No ámbito das Justiças dos Estados vigoram

nonnas semelhantes. Trata-se, cenamente, de um espaço em que a vontade política se pode

fazer valer no sentido do favorecimento da participação equhativa das mulheres nos orgãos

de decisão do Estado.

Obviamente. a situação tende a mudar pela mera pressão do

número crescente de mulheres, na base da hierarquia. aptas a ocuparem os postos mais

elevados e demonstrando continuamente essa capacidade: No entarlto, esse processo pode

e deve ser acelerado pela intervenção nos processos de seleção interna, em que mais

facilmente se pode manifestar a influência de preconceitos.

JUSTiÇA FEDERAL DE 1" E 2" GRAUS

DI trlb I j d J I se' do o gênero e o grau• uç o os uzes, gun

GRAU JUizes Cargos Parcenttlals

Homens Mulheres ocupados Homens Mulheres

1" 380 127 507 74.95% 25.05%

2' 71 25 96 73.96% 26,04%

Tobll 451 152 603 74,79% 25,21%

c) Poder Judiciário

Fonte: DadOS forneCIdos pelo Conselho da JUllJça Fedel7ll, em Julho de 1997.

NotII:o 2" grau corresponde aos juizes doll TRF.

A pesquisa da Comissão Especial mostra, ainda, que a participação

significativa das mulheres nos postos decisórios do Judiciário não se limita ao âmbito

federal. Dados remetidos pelos Tribunais Estaduais de 22 unidades da Federação indicam

uma distribuição de magistrados, por gênero, semelhante à já apontada para a Justiça

No entanto, o Poder Judiciário e o Ministério Público apresentam

características que merecem uma análise cuidadosa. Esses órgãos utilizam o concurso

público como mecanismo de preenchimento dos cargos que implicam o exercicio da

soberania estatal. Trata-se, provavelmente, da área do poder público em que o critério de

ingresso é mais impessoal. Este aspecto deve ser responsável pelo crescimento da

participação feminina nesses órgãos.

As Juizas - segundo os dados coletados por esta Comissão

Especial junto aos órgãos do Poder Judiciário - respondem já por mais de 25% dos cargos

de magistrado proVIdos na Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Além disso, nos

últimos anos, o percentual de mulheres aprovadas nos concursos para a Magistratura na

Justiça Comwn de primeiro grau oscila ao redor de 40% do total, de acordo com os dados

organizados por Lúcia Avelar, no livro Mulheres na Elite Politica Brasileira, editado em

1996, pela Fundação Adenauer.

Nos Tribunaís Superiores, a ausência feminina é a regra. Mulher

alguma jamais ocupou cargo de Ministro no Supremo Tribunal Federal, nem no Superior

Tribunal de Justiça, tampouco no Superior Tribunal Militar, havendo apenas duas

mulheres ocupando cargo de Ministro no Tribunal Superior do Trabalho.
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É uma situação que absolutamente não se verifica nos cargos superiores da burocracia do

Executivo.

Se é certo que a Constituição de 1946, em seu art. 133, dizia que

"o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as

exceções previstas em lei", não é menos certo que, ainda no Código Eleitoral de 1950 (Lei

n' 1.164, de 24 de julho). se excemava a obrigatoriedade do alistamento (o voto.

conseqüentemente) das "mulheres que não exerçam profissão lucrativa" (art. 4, I, d). Ora,

tal norma - embora defensável, pois a obrigatoriedade implicava em um ônus que,

provavelmente, não devia ser imposto abruptamente a pessoas até então ausentes, ou
quase, da vida pública - demonstrava a diferença real de situações. Essa diferença explica,

ademais, a demora para que as mulheres chegassem a representar metade do eleitorado

nacional (em 1980 ainda eram 45% do eleitorado).

Um dado interessante refere-se à participação de mulheres' na

magistratura castrense. Também nes.e caso, a impessoalidade dos concursos públicos tem

garantido o acesso feminino a um meio historicamente dominado pelos homens.

Os dados dispomveis mostram abundantemente a relativa ausencia

de mulheres em cargos de ocupação por via eleitoral. Além de todas as explicações

estruturais que se possam levantar (inclusive as relacionadas com o parágrafo anterior),

não se deve descartar o fato de que as mulheres. para entrarem na política eleitoral, ,t!In

I que dispullir espaço em uma instáncia tradicionalmente dominada por homens, os partidos

politicos.

Desde a Lei n' 7.586, de 28 de maio de 1945 (art. 39), que vigora,

ininterruptamente, na legislação brasileira, a proibição de candidatos a cargos eletivos não

indicados por partidos. (Atualmente a norma encontra-se no Código Eleitoral, art. 87).

F0nt8: Dados forneClOOS peW ST"4. em Julho de 1997

Apesar de recente, a atual Lei dos Partidos Politicos (Lei 9.096, de

19 de ,setembro de 1995) não faz qualquer referência à participação feminina em qualquer

nível da atuação partidária. A ausência se justifica pela preocupação que guiou a feitura !la

Lei, qual seja, a de eliminar os traços de corporativismo e estatismo que marcaram

historicamente a legislação e a prática partidària brasileira.

Nlo se pode subestimar o fato de que cargos decisórios

importantes, principalmente no Poder Executivo, são preenclúdos por via não eletiva. Esse

fato torna dificil abordar a questão, no âmbito do Executivo, da perspectiva da legislação

eleitoral. No entanto, nada impede a pressão política no sentido de incrementar o
preenchimento de cargos de confiança (ministérios, secretarias, etc) com mulheres, ou a

atuação legislativa no mesmo sentido, fora do âmbito da legislação eleitoral.

Não se trata apenas de uma hipótese plausivel. Os dados

empíricos, retirados da comparaçlo intemacional, reforçam a idêia de que as mulheres têlil .

melhor desempenho eleitoral nos países de sistema eleitoral proporcional que nos países

De qualquer forma, a desigual participação de homens e mulheres

nos cargos eletivos do Executivo e do Legislativo implica wna nódoa no ideal da

igualdade entre os cidadlos, que, ao menos em parte. não pode ser entendido apenas como

ideal de igualdade formal perante a lei, nem é esse o sentido único do principio em nossa

ordem constitucional, que inclui inequivocamente wn componente substantivo.

Tal preocupação encontra-se já na Constituição de 1988, que em

seu art. 17 prevê a autonomia dos partidos politicos e o seu caráter de pessoa jurídica de

direito privado (§§ I' e 2'). No entanto, a Lei não impede que o próprio partido se

encarregue de garantir aos seus filiados e dirigentes uma participação equitativa do ponto

de vista de gênero. Diz o seu art. 15 que o Estatuto do partido deve conter normas sobre o

"modo como se organiza e admÍlÚstra, com a definição de sua estrutura geral e

identificação, composição e competências dos órglos partidàrios nos niveis municipal,

estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros" (inc.
IV).

O preenchimento de cargos eletivos nas Casas Legislativas federal

(excluído o Senado), estaduais, distrital e murucipais se dá através de um sistema eleitoral

proporcional. (Veja, por exemplo, o art. 45, capur, da Constimição Federal: "A Câmara

dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional.

em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal"). Este fato é relevante para o

tema da participação política das mulheres. Como é sabido, o sistema proporcional

beneficia a representação política das minorias e - do ponto de vista da influencia politic..

embora não enquanto percentual do eleitorado - as mulheres devem ser consideradas grupo

minoritário.

a

INSTÃNCIA DAS••• DAS-lI ou Cargas Perantulls
equivalentu

Homens Mulheres ac:upados Homens Mulheres

STM 31 12 43 72.09% 27.91%

IAuditorias 12 11 23 52.17% 47.83%

To"" 43 2. " 55 55,15" 34.'5"

Na burocracia da Justiça Militar, repete-se o mesmo fenômeno,

algo surpreendente se comparado com o Poder Executivo.

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO .1' e 2'INSTÃNClAS

Dlstrlbulçi cH caff10S DA5-S DAS' ou equlv.,.ntu .,gundo o glnero por InsUncla

Informações sobre os Tribunais Eleitorais constam também dos

anexos. Neste caso, nlo apenas a participação femimna no Tribunal Superior Eleitoral é

nula, como os Tribunais Regionais são composto. de magi.tradas em percentual

relativamente reduzido. Contudo, em cargos de direção e de assessoramento superiores, já

se nota presença significativa de mulheres, na casa dos 40%. (ANEXOS V e VI»

Os processos eleitorais e os cargos eletivos.

A Constituição Federal retoma o principio da igualdade quando

trata dos direitos politicos. Diz o seu art. 14, no caput: "A soberama popular será exercida

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor i&lIi!. para todos ......

Ademais, ao enumerar as condições de elegibilidade, no § 3' do mesmo artigo, a

Constituiçl0 não faz nenhuma distinçio entre os cidadãos (exceto quanto á idade), desde

que se encontrem no exercício de seus direito. político•. Há igualdade formal, portanto,

tanto no que toca ao direito de votar como ao de ser votado.

Os ramos especiais do Judiciàrio: aliás, constituem um campo de

interesse especifico. Como já foi referido, o único dos Tribunais Superiores com presença

de Ministras é o Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, como pode ser observado nos

anexos, a Justiça do Trabalho, nas demais instáncias, apresenta percentuais elevadns de

perticipaçl0 femimn.. seja na magistratura, seja nos cargos burocrático. de direçlo e

asscssoramento superiores. (ANEXOS me IV)

Um episódio histórico, contudo, mostra a diferença entre o plano

formal e o material. O direito de voto das mulheres foi introduzido no Brasil, em dimensão

nacional, pelo Código Eleitoral de 1932 (anteriormente, alguns estados, a começar pelo

Rio Grande do Norte, tinham introduzido o sufrágio feminino no seu âmbito). No entanto,

as normas eleitorais distinguiam eleitores homens e mulheres quanto à obrigatoriedade do
voto.



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 05895

de sistema eleitoral majoritário. Nilo apenas os paises com maior participaçilo de mulheres

nos parlamentos adotam o sistema proporcional (o que poderia ser uma coincidência, pois

nesses paises a participação feminina é grande tambem em outros setores), como existe

paises com longa tradição de movimentos feministas e com grande participação feminina

nos mais variados setores, mas que adotam o sistema majoritário e tém relativamente

poucas mulheres no parlamento (o exemplo mais significativo deve ser o dos Estados

Unidos). Eventualmente, a própria dificuldade para se implementar ações afirmativas em

sistemas majoritários pode contribuir para esse fato.

Como o Brasil adotou, junto com o voto feminino, em 1932, o

pnnclplo da representaçilo proporcional para a composição das Casas Legislativas,

toma-se ainda menos justificável a pouca participação de mulheres na representaçilo

política nacional.

Embora tênue, parece possivel distinguir, em meados da decada de

60, uma tendencia de crescimento da participaçilo feminina, coartada pela repressão

polltica. Com a retomada da mobilização popular, a partir da segunda metade da decada de

70, a participação das mulheres nos movimentos sociais e na política eleitoral entrou em

processo continuo de crescimento. Só nas eleições municipais de 1996, contudo, essa

tendencia foi reforçada por uma medida legislativa.

A Lei 9.1 DO, de 29 de setembro de 1995, que estabeleceu normas

ara a realizaçilo das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, introduziu importante

~novaçilo na legislaçilo eleitoral brasileira. A participação eleitoral de um grupo foi

reforçada de maneira a garantir uma presença menos desigualitária no cenário político,

embora em contradiçilo com uma interpretaçilo restritivamente formalísta do principio

constitucional da igualdade perante a lei (e, conseqüentemente, da neutralidade do Estado).

Apesar do caráter inegavelmente inovador da medida, niIo é

impossivel encontrar, se nilo precedentes, pelo menos ideias assemelhadas na história

eleitoral brasileira. O caso mais claro é, provavelmente, o da preocupação constitucional

com o equilibrio federativo, em detrimento de uma interpretaçilo formalmente rigorosa do

principio "um homem, um voto". É assim que o art. 45, § I', da Constituição Federal, aO

detmninar que nenhum Estado, nem o Distrito Federal, "tenha menos de oito ou mais de

setent~ Deputados", colide, fonnalrnentc, com o principio do art. 14. do voto com valor

igual par" todos. Semelhanças tambem poderiam ser eventualmente encontradas com

algW~.a legislação corporativista do primeiro govemo Vargas.

A inovação da Lei 9.100 consIStIU em impor a partidos e

coliga;:õcs a obrigação de reservar vinte por cento das vagas nas suas listas de candidatos a

Vell'.ador para serem preenchidas por mulheres. Como já foi acentuado. apenas os partidos

e coligações podem registrar candidatos; portanto, qualquer resistência dos partidos a

aceitar candidaturas de mulheres - ou a simples preferencia por candidatos homens 

implica em verdadeiro veto á participação político-eleitoral das mulheres.

A Lei 9.100, de 1995, na esteira da experiência brasileira dos

últimos anos, foi uma lei especial. ou seja, valeu apenas para as eleições a que se destinava

explicitamente. No entanto, recentemente, o Legislativo mudou de atitude. A Lei 9.504. de

30 de setembro de 1997, estabeleceu regras de caráter permanente para as eleiçõcs e voltou

a acolher a reserva de vagas, agora com nova fonnulação. Primeiro, a reserva passou de
vinte por cento das vagas para trinta por cento (nas eleições de 1998, trarlSitoriamente, a

reserva será de vinte e cinco por cento das vagas). Segundo, passou a aplicar-se a todas as

eleições proporcionais, e não apenas às municipais. Terceiro, a regra diz que não haverá

menos que trinta por cento de candidaturas de um dos dois gêneros.

A nova formulação visa a impedir qualquer interpretação que

indique privilegiamento de um gencro em detrimento de outro. No entanto, a única razão

de ser da nonna é, certamente, apoiar um grupo social que tem sido sistematicamente

sub-representado nas lides eleitorais. Caso nilo houvesse essa carga histórica negativa, nilo

haveria nenhum problema quando, eventualmente, oitenta por cento dos candidatos de um

partido fosse de um único gencro.

A seguir, são apontados alguns pontos que merecem ser tidos em

conta quando se analisa a reserva de vagas na legislação eleitoral brasileira.

a) Quanto á formulaçilo e aprovação da norma, é importante

destacar o caráter decisivo da existéncia de uma "bancada feminina" na Câmara dos

Deputados. A percepção generalizada, entre os legisladores, de que existia um grupo

consistente e coeso de parlamentares (as mulheres) reivindicando a medida, frente à

inexisti!ncia de qualquer grupo compacto que se sentisse particularmente prejudicado por

ela, influiu na sua aprovaçilo.

b) A reserva de vagas nas listas partidárias de candidatos, no

contexto da legislaçilo eleitoral brasileira, tem a particularidade de IrarlSferir, de forma

muito mais clara que em outros países, a decisão final para o eleitorado. Esse fato decorre

do caráter aberto da lista no Brasil. Enquanto em outros paises se pode determinar a

posiçilo de cada candidato ou candidata na lista, de forma a facilitar ou dificultar sua

eleição, no nosso pais as mulheres só scrilo beneficiadas na medida em que forem

realmente capazes de se fazerem escolher individualmente pelos eleitores.

c) A lista de candidatos aberta, ao estilo brasileiro, permite

distinguir dois efeitos da reserva de vagas. O efeito indireto consisle em potenciar a

eleiçilo de mulheres para as Casas Legislativas; e um efeito provável mas não necessário.

O efeito direto e necessário da legislação e criar listas de candidatos com um número

mínimo de mulheres. Nilo se deve menosprezar o segundo efeito por óbvio e

aparentemente irrelevante. Vale a pena analisar a ambos separadamente

i) Efeito direto da reserva de vagas: a mera inclusão obrigatória de

candidaturas de inulheres l1as listas partidárias já modifica substancialmente o cenário

politico.eleitoral brasileiro. É preciso ter em conta que os candidatos são obrigatoriamente

apresentados por partidos politicos, e os partidos sofrem da sedimenlação de um

tradicional poger muculil10 no âmbito da politica eleitoral. A reserva de vagas para

mulheres f""ilíta a sua entrada no meio partidáriQ e favorece o próprio interesse dos

partidos por atraírem para: suas fileiras candidatas com potencial de voto.

. Para reforçar essa idei.. valç a pena analisar algumas listas de

candidatos nas eleições de 1994 para a Câmara dos peputados. São objeto da análise as

oitenta e tres listas de candidatos de partidos ou coligações que, em 1994, foram

apresentadas aos eleitores nos vários estados da Uniilo e no Distrito Federal e das quais

pelo menos um candidato"" elegeu Deputado Federal.

.' Dessas oitel1ta e três, apenas em uma lista a quantidade de
mulheres correspondeu a vinte por cento ou mais do total de candidatos. Para ser mais

preciso, tratou-se da cóligaçilo l'DTfPMDBIPSDB no Estado do Acre, que' apresentou
quatro candidaturas de mulheres em um total de'treze candidatos (30,77%).

. . .Do mesmo total de oitenta e tres listas, em sessenta e quatro (77%)
a partiCIpação de mulheres foi inferior a dez por cento dos candidatos. E em vinte e cinco
das listas (30%) não havia nenhuma candidatura de mulher.

Outra organização escl'!Tecedora dos dados é a apresentada a
seguir. Somados, em cada unidade fedefada, as candidaturas das várias listas, o percentual
de mulheres pode ser dividido nos seguintes niveis:

• menos de quatro por cento das candidaturas: Ceará, Maranhão
Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piaui, Santa Catarina, Sergipe; ,

• de quatro a sete por cento das candidaturas: Alagoas, Bahia,
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Silo Paulo;

• de sele a dez por cento das candidaturas: Amapá, Distrito
Federal, Espírito Santo, Pará, Rondônia, Roraima, Tçc!",tins;

• mais de dez por cento das .mndidaturas: Acre, Amazonas e MaIo
Grosso do Sul.

Nio é por acaso que, como mostram os anexos, o ingress~ de

mulheres nas casas legislativas de nivel estadual e federal, nas eleições de 1990 e 1994. foi

insuficiente para a democratização desses espaços no que toca à representação de
gênero.(ANEXOS VII e VIII, e de XI a XXX)
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Os dados recolhidos por esta Comissão Especial indicam uma

situação semelhante, embora um pouco menos crítica, no nível municipal. Nos dez

Estados cujos Tribunais Regionais Eleitorais responderam à questão, o percentual de

mulheres entre os candidatos às Câmaras Municipais - nas eleições de 1992, antes,

portanto, da reserva legal de vagas ~ ficou ao redor de dez por cento. Note-se, contudo, que

a maioria dos respondentes foram dos Estados do Norte e Nordeste, onde a participação

eleitoral feminina é mais acentuada. No único Estado das regiões Sul e Sudeste que

respondeu à questão, o percentual foi de sete por cento. (ANEXO IX)

Os dados permitem, ainda, comparar o percentual de candidatas

em 1992 e 1996 (antes e depois da reserva de vagas) em oito Estados. Rondônia: 10,08%

em 19921 18,93% em 1996; Roraima: 14,59% 1 18,75%; Tocantins: 10,08% 1 16,23%;

Alagoas: 9,33% 114,38%; Cearà: 12,91% 118,89%; Piaui: 9,56% 117,53%; Rio Grande

do Norte: 10,66% 116,20%; Santa Catarina: 7,08% 1 15,69%.. É dificil discernir até que

ponto o aumento de candidaturas se deveu à reserva de vagas e até que ponto se deveu ao

próprio processo espontâneo de aumento da participação política das mulheres. Afinal, os

dados indicam que também houve um aumento significativo do número de candidatas às

Prefeituras. sem que neste caso houvesse a reserva. (ANEXO X)

De qualquer fanna, a existência da Danua compensatória garante o

desenvolvimento do processo de participação eleitoral feminina e ajuda a quebrar

resistêncías nos Estados onde elas são mais fortes. Assim, o aumento pode tcr lugar

concomitantemente em todo o pais.

ii) Efeito indireto da reserva de vagas: obviamente, a ausência ou
escassez de mulheres nas listas de candidatos toma impossivel a eleição em grande

número para as Casas Legislativas. Já o aumento do número de mulheres nas listas torna

mais provàvel a eleição. Os dados disponíveis sobre as eleições de 1996 permitem

algumas considerações sobre a matéria, no que diz respeito à reserva de vinte por cento de
vagas estabelecida pela Lei 9.100, de 1995.

1 pesquisa realizada por esta Comissão Especial da Càmara dos

Deputados junto aos Tribunais Regionais Eleitorais obteve resultados muito semelhantes

aos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - mAM. em versão

preliminar da pesqUIsa do próprio Instituto. Nas últimas eleições municipais, as mulheres

aumentaram sua participação nas Câmaras de Vereadores de cerca de 7,5% para cerca de

II % dos candidatos eleitos. Este percentual fica prejudicado pela baixa participação

político-eleitoral das mullieres justamente nos Estados mais ricos, populosos c,

principahnentc, com maior número de Municípios e Vereadores.

Uma certa disparidade regional marca a partIcipação das mulheres

nas Càmaras Municipais. Embora o percentual de Vereadoras tenha dobrado em Estados

como Rio Grande do Sul e Pemambuco, aumentou pouco no Rio de Janeiro e em São

Paulo. De qualquer maneira, qualquer desses grandes Estados està entre os que têm menor

participação femínina. Os Estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande

do Norte, Parà e Tocantins são os que elegeram, em 1996, pelo menos 15% de Vereadoras.

Acre e Roraima, aliás, tiveram a participação das mulheres diminuída de 1992 para 1996,

o que mostra que nesses Estados a participação feminina alcançou tal patamar que a

reserva de 20% das vagas nas listas de candidaturas se toma praticamente irrelevante.

Mais uma vez, os dados são insuficientes para se estabelecer com

segurança o efeito da norma de reserva de vagas. Por dois motivos, Primeiro, porque a

participação política das mulheres vem cI.::scendo de eleição para eleição e é praticamente

impossível detenninar qual seria o aumento espontâneo nas últimas eleições municipais.

Segundo, porque o percentual de Prefeitas cresceu quase na mesma proporção que o de

Vereadoras, sendo que não havia nonna semelhante para as eleições majoritárias.

Conclusão

representação proporcional favorece o crescimento da participação feminina nas Casas

Legislativas. No entanto, norma diretamente dirigida a fazer crescer a açio

politico-institucional das mulheres, só é possivel encontrar a reserva de vagas 'nas listas de

candidatos às eleições proporcionais.

2.3. DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos da mulher e da menina .io pane

inalienável, integrante e indivisivel dos dírcitol humanos e du

liberdades universais.

Conferência de Beijing_

Para que homens e mulheres possam viver e conviver com

dignidade, alguns requisitos são necessários. O conjunto dos requisitos culturais, materiais

e morais necessários para a vida com dignidade consutuem os direitos humanos. As

mulheres não apenas partilham da titularidade desses direitos, como aqueles que tenhlllD a

ver com necessidades especificamente femininas constituem parte integrante e indivisível

dos direitos humanos universais.

A afirmação constitucional da igualdade entre homens e mulheres

significa o reconhecimento formal da titularidade conjunta dos direitos humanos. No

entanto, tal reconhecimento não pode se restringir a uma afirmação genérica. É justamente

a sua concretização nas várias áreas temáticas a seguir desenvolvidas que permitem avaliar

da validade pràtica do princípio.

Assim, por exemplo, uma forma de avaliar a situação dos direitos

humanos no Pais eindagando se os direitos sociais a educação, saúde, trabalho, lazer,

segnrança, previdência social, proteção à mateoúdade e à inf"ancia e assistência aos

desamparados, consagrados no art. 6' da Constituição Federal, estão sendo respeitados.

Todo o· 'ordenamento jurídico nacional, direta ou indiretamente,

deve estar voltado para ,a defesa, dos direitos humanos. Neste sentido, ressalte-se a

importância do Código Penal e do Código Civil, e legislaçio correlata, em processo de

aperfeiçoamento constante no Congresso Nacional.

O Código Civil, por exemplo, eslã sofrendo alterações profundas

no momento, para, entre outras coisas, dispor sobre a capacidade jurídica da mulher de

modo a afastar os resquícios de discriminação de gênero ainda existentes, principalmente

em relação à mulher casada. A revogação do instituto da chefia conjugal pelo marido e a

modificação do exercicio do pátrio poder, da fixação do domicilio do casal pelo marido, da

administração dos bens do casal e de todos os dispositivos que representam discriminação

à mulher ou sejam injuriosos á sua dignidade.

Apesar de o tema dos direitos humanos remeter, em geral, para as

questões tratadas de modo mais específico nos demais tópicos deste Relatório, um assunto

deve ser tocado"aqui. É a situação da mulher presidiária. Nesta situação, a sensibilidade de

uma sociedade para os direitos universais da mulher e do homem é testada de maneira

especial, pela dificuldade de aceitar que os próprios infratores da lei sio seres humanos

cuja dignidade deve ser preservada em qualquer situação.

A cartilha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB

para a campanha da fraternidade de 1997, que tem como preocupação a questão dos

encarcerados, dedica algumas considerações à situação específica da mulher. Primeiro, se

constata ser pequena a proporção de mulheres na populaçio prisional (3,69"10).

Conseqüentemente os serviços penitenciários são geralmente pensados em relação aos

homens.

Acentue-se, ainda, a existênciá 'de' ãispositivó constitucional' que

assegura âs presidiárias "condições para que possam pcnoanecer com seus filhos durante o

A ação afirmativa no sentido da ocupação, por mulheres, decargo~ Hà mulheres grávidas em delegacias e cadeias públicas sem

decisórios do Estado não é comum na legislação brasileira. A análise da questão acaba por nenhuma assisténcia e existem· prisões femininas com algumas centenas de presas sem

se restringir quase que exclusivamente a aspectos periféricos. Por exemplo, pode-se assistência médica, na área ginecológica.

identificar na Constituição Federal as fonoas de se preencher oS postos mais altos da

hierarquia do Poder Judiciário, definindo um possível espaço de pressão em favor da

nomeação de mulheres; ou se pode mostrar como o estabelecimento do sistema de
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periodo de amamentação" (art. 5', L). Várias circunstãncias costumam impedir que essa

disposição seja posta em prática.

Durante as discussões sugeriu-se a instituição, nas prisões. de

creches para os filhos das presidiárias. A preocupação é, obviamente, válida e importante;

contudo, sua concretização apresenta algumas dificuldades que devem ser analisadas para

que se possa preservar a integridade da criança.

2,4. SAÚDE

Precoce do Cãncer Cérvico Uterino "aparecem com apenas 5,9% da dotação executada.

Por outro lado, "Combate à Carência Nutricional" atinge o patamar de 26% de execução.

li. PLANO PLURIANUAL.

Constam do Plano Plurianual - PPA (Lei nO 9.276, de 9 de maio de 1996)

algumas prioridades e metas também relacionadas à saúde da mulher, e que, segundo o

Relatório de Acompanhamento do PPA elaborado e encaminhado ao Congresso Nacional

pelo Governo, tiveram a seguinte realização (fisica) no exercicio de 1996:

unidade P Qtde
de E

Medida T
Comne 27

27

T 100%

Componho

Aumcnw li cobenul'2 e melhoDr a qualidade da ComIté de fI'llXtlhdade
Hlitllncla pn!-natal, partO e puerpmo, dlnnnUmdo a matmla CMM
moru.hdade matema; In~tar a cobmura de aç/kl de implanlado
dil',lÓJtico e tl'2l1menlD prttOCe do dncer cérvtco
ull:rino e de mama; premr uuuona1tenlC1, dcsenvolvrr
lÇÕa e difundir mfD1'1TlaÇôu acerca da saUde da mança e
dam.Jlhcr

AumenW' a eobnwra e melhom a qualidlde da Nonnu licnll:u I'I:Vludu Normu
UlIStblClI pré-nltal. puto e puerptn:o, dlnnnulndo a (PAISC e PAISM)
moralidade matema; Incrementar a cobenura de açGes de
dlllJlostlco e tr:ltamcnlO precoce do cinccr cmtco
utenno e de mama; prestar usumrtalécma. desenvolver T
ações e difundir In(ormaç6cs acm:z da uud~ dll maftÇll ~

damulhcr

A mulher tem o direito de desfrutar do mais elevado

nivel possível de saúde fisica e mental.

Conferência de Beijing.

Dentro da linha de trabalho traçada pela Comissão, a saúde e os

direitos reprodutivos da mulher mereceram atenção significativa. Buscou-se, através dos

órgãos técnicos de assessoramento da Câmara, fazer um levantamento das receitas

previstas e realizadas no Orçamento da União no primeiro semestre do corrente exercicio

pertinentes aos programas voltados exclusivamente para a saúde da mulher: Essa tarefa

não deu os resultados esperados, na proporção desejada, devido á circunstãncia de os

programas de saúde não estarem separados por gênero, mas, sim, de forma global, exceto

alguns muito específicos, como, por exemplo, o de mortalidade materna, o de cãncer

cérvico uterino. o do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM.

De qualquer maneira, o trabalho realizado pela Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados merece ser transcrito para

que se tenh3 uma idéia mais precisa dos obstáculos financeiros que se opõem à execução

dos programas destinados a dar resposta às de carências das mulheres. O trabalho se divide

em três partes. em que se analisam, sucessivamente, a execução orçamentária de alguns

programas referidos à saúde da mulher; o Plano Plurianual e informações obtidas a partir

do seu aêompanhamento; programas contídos na Lei de Diretri~es Orçamentárias para
1997 e 1998.

I. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prioridade Denominaçio da
Meta

~halObteallUde

damJlhercdac:rwtça
rulizada

T
Ctntro de R.eferincla • CR UIIJdadC P
(saúde da mulhtt).
credmclado e equipado

T

DiminUir I monalidade ÓbIlOl por
matmla de 152 óbitos 100.000
para la para cada 100.000
VIVIH

T

ImplantlÇ10 da rede Rede de

rl&C10ftI1 na irea infonrtlÇlo
malmto-lnfanlil

T

Si&tmII. de v1sllincla UnIdade
scntmela do HIVIDST
Implantado

T

2S%

os

60

92%

19

26%

.0

250

No que tange às programações nominalmente identificadas no

orçamento como ações voltadas à proteção da saúde da mulher, os dados de execução do

ano de 1996 e até 23 de outubro de 1997 são os seguintes:

RedUZir a prevlli:ncla da anemlJ. felTOpnva nos IfUPOS Gctllnte em nseo e PeuoalJ.f\o P
vulllttivels (gestantes e cnançu). redUZir I mCldêncla de cn~ÇI dftJIumda
n:etm-nUCldos com b:uxo peso. atenchu

Distnbulçlo de doses de Unidade
suJfatofmosos

1.00000

1.162.539

17'"

40.000,00

T O'~

Rtdlttir li morbl·mortahdade matemo-m(antil pelu Conlrole nsT/AIDS Percentual P 100%
doenças lCXualmcnlC trmmnuiveil e pela infecçlo do mulheres tnfonnadu e
HIV; reduZir a ocorrtncla de novol CUOI de AIDS. &Ulllidas 30

ProporelOnu as muJhl:l'C5 em Idade fenll. Informações e ForneCimento de PerccnlualJano p 100
acesso ao ServiÇO de planelamenlo famlhar. mcdu:amentos e

ConlnCtptlVOS necaúnos
(PA1SC e PAISM)

A•• Plriodode Tit\ll. do SubprojdOlJl:lbatividade Dolaçio Doll.çh ·"'E.nc.çio
Ene\lçio Autorizada Eueull.da (lHL

(Ltq_ldada. E:nclItJDet.
Autor)

1996 OIlJana 311dez AsmtCncia Integral i 5aude da Mulher em 510 Paulo 5750710-S,
Mnutncu IntclVllil SalJde da Mulher 186.000 O O

Combate â Cartncll NutnClonl1 • Programa do Leitc 209.975.731 31.611.970 15,1
'(1)

TOTAL NO ORÇAMENTO DE Im 2IS.9t1M1 31"11.970 ""
1997 0lljlnl13/jun ConslrUÇ1o do Hollmll da Mulhcrna Cilhdc de 510 17,500,000

Paulo - SP (Rcfotsus,

Prcvençlo e OiagrlÓ5ItCO Prceocc do Cim:er CtrvlCO 50,<450.000 3,015.365 5,9
U_o

Combate i Clrtneta Nutricional· Progmns do Ulte 212,900.000 70.262.936 33,0
(')

TOTAL NO ORÇAMENTO DE l!X11 210.150.000 73.171.301 '...
(l)Pan 1996. as mew M~all.VJdalkdo as KPOR,": .11 Cn&llplptWltelnUlm aIeMIIU:. 2.400,000. cItl Galalllc dcmeo nUIJ1I:ICIlaI. 1.400.000
(2) Pua 1991, .11 CnançatSftWlWRlIVU Ilmdida: S,61O,OOO. e b) aatlMe ckmeonutriclontl: 4,100,000.
FONlE: SIAFl

Vacinar conlr.lte!J.JIO as mulhereJ em Idade ftrtil nu
ireis de nlcos.

Mulherem Idade (értil,em PI:SIOI
ittadensco,vacmw
contr.lo 1êtano

Mulber C1mI slfilíl Pwoa
CCftztnitaatendlcla

T

T

T

7.300.000

3'"'
uoo.ooo

226.90&

Conforme se observa dos dados acima, não obstante o orçamento de 1996

dispor de R$ 5,9 milhões para "Assistência Integral à Saúde da Mulher", não houve

execução nessa programação. No que diz respeito a "Combate à Carência Nutricional", de

um total R$ 209,9 milhões, apenas 15%. foram executados. Para o corrente exercício (até

23.1 0.97), dos recursos destinados à "Construção do Hospital da Mulher, na Cidade de São

Paulo" não apresentam execução, Já as ações relacionadas com "Prevenção e Diagnóstico

T 15%

Campanha de CamplJlha P
eJClartcunento solJr! a

pm"CIlçlo di AIDS pelos
metOS de COmunlClçlO de
mISII, dando ênfase i T
prevcnç10 em mulheres

Legendas: P-Programado (PPA); E-Executado; T~Taxa de Exeeuçio (Pere.executado/programado
• Não inform.ado o quanntativo de rcalizaçio flSica.
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m. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 1997 e 1991.

Dentro do tcma "saúde da mulher", as prioridades e metas eleitas

como prioritárias para 1997 e 1998 são as especificadas a seguir:

Priondade: Denommaçio da Unidade Qtdep.,. Qtdepara
Meta de 1997 1998

Medida

~umcntlr a cobertura e mclbonr a quantidade di CormlÕ de Comite 8
uisténcia pre·natal. puto e puerperio. diminuind monalidade
roortalidade materna: mcremenW' I cobertura de materna - eM!'

ções de diagnóstico e triltamento precoce de implmtado
lcãncer eérvico uterino e de mama: presta!
~essona téçnica. desenvolver ações e difundú
~fonnaçõe!i acerca da I.Ude da crtlnÇl e d
!mulher.

..tro
-~

Umdade 20
ReferênCia
saúde da mulher),
redenclldo e
quipado

Exame provenL de Pesrol 500.000
ombate ao cinCet

cérvico utcrinc
realizado

isterna de Umdade 42 50
ígilâncía seotinel

ifu HlVlDST CIl:

lmulhero,
inmlmtado

Erradicar o tétano nco·nata1; vacinar eontta tetano Idulher em idade Pessoa 7.300.000
u mulhere.s em idade fônilnu íreu de MOS fértil, em área d

fisco. vacinada
ontn. tétano

Reduzir • morbi-monalid1de matemo-mfanti Mulher com ,ífdíl Pessoa 1.500.000
pelas doenças sexualmente tranm1lSsiveis e pcb ongenla atendida
infecçio do HN; redUZir a ocorrência de novO!
uos de AIDS

A Comissão realizou gestões junto às Comissões de Seguridade

Social e Família e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, visando a

aprovação de emendas ao Orçamento da União que assegurem recursos para o PAISM e

para a construção de casas·abrigo destinadas às mulheres vítimas de violência. Este último
tópico será abordado em item especifico.

O PAISM, criado em 1983, tem por finalidade dar assistência às

mulheres em todas as suas necessidades de saúde, em todas as fases de sua vida, desde a

infãncia até a velhice.

Segundo dados da Pe"'luisa Nacional sobre Demografia e Saúde

de 1996, a taxa de fecundidade feminina no Brasil para o periodo de 1993-1996 foi de 2,5

filhos por mulher, sendo 3,3 para mulheres na área rural e 2,3 para mulheres na área

urbana. Os dados confinnam a tendência decrescente registrada a partir da década de

1970. Esse decréscimo é fruto, entre outras causas, do acelerado processo de urbanização,

das práticas fragmentárias de planejamento famíliar e da esterilização indiseriminada de

mulheres.

Quanto il assistência pré-natal, fundamental na preservação da

saúde da mãe e do filho, as brasileiras estão ainda longe de atingir o número mínimo ideal

de seis atendimentos de controle pré-natal necessários para um bom acompanhamento da

gravidez, situação agravada pelas condições nutricionais das mulheres pobres. Segundo os
dados da Pe"'luisa Nacional sobre Demografia e Saúde - PNDS/1996, são bastante

elevados os percentuais de mulheres residentes nas áreas rurais que não realizam o pré

natal durante a gestaçio (30"10). Nas zonas urbanas, esse número baixa para 8,6%.

No que diz respeito à assistência ao parto, dados apontam que 90%

dos nascimentos no Brasil ocorrem na rede hospitalar, sendo significativa a alta incidência

de parto cesariano (36%), em 1992, chegando a representar 52% em São Paulo. Esse

padrio ultrapassa de longe o reconhecido como noonal, em torno de 10% do total dos

partos.

Segue-se anillise sobre a saúde da mulher, com uma abordagem

constitucional e legal.

Como foi referido nas considerações que introduzem a elaboração

das área temàticas deste Relatório, um dos principios constitucionais de maior relevância é

a declaração,lno artigo 5', de que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza". O inciso I estabelece que "homens e mulheres são iguais ~ direitos c
obrigações, nos teonos desta Constituição". Assim, toma-se cristalino que tudo o que for

garantido ·no texto constitucional abrange, evidentemen~e. a mulher, inexistindo a
necessidade de explicitar o que se aplica a cada sexo.•

o direiío à saúde é garantido como direito soci~l no Jrtigo 6D,

verbis: "São direitos sociais a educação, a saúde. o trabalho, o lazer, a segurança, a

previdência social. a proteção à maternidade e à inf'ancia, a assistcncia aos desamparados,.

na foona desta Constituição".

Outro aspecto essencial a ressaltar é a universalidade da cobenura
e do atendimento, prevista no artigo 194 da Constituição, que assegura a eqüidade no

atendimento às necessidades de todo e qualquer cidadão.

O direito à saúde é tratado, ainda, de forma abrangente, no art. 196

da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garanti~o mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviç~s para sua promoção, pf9teção e
recuperação."

A Lei Orgânica da Saúde aprofunda o texto constitucional,

reafinnando a saúde como direito fundamental do ser humano, apresentando uma vislio

abrangente do conceito de saúde, sem admitir diferenças entre as pessoas, detenninando o

acesso universal e igualitário. Assim, temos:

"Art. 2'. A saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendo o Estado prover as condições indispensilveis ao seu pleno exercicio.

§ I'. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação

e execução de politicas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e

de outros agravos e no estahelecimento de condições que assegur'em o acesso universal e

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoçio, proteção e recuperaçio.

§ 2'. O dever do Estado não exclui o das pe~soas, da família, das

empresas e da sociedade.

Art. 3'. A saúde tem como fatores detenninantes e condicionantes,

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho,
a renda., a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os
ruveis de saúde da população expressam a orgaIÚzação social e econômica do País.

Parágrafo único. Dizem respeito também â saúde as ações que, por

força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e il coletividade

condições de bem-estar fisico, mental e socia1.11

Assim. contamos com wn texto constitucional e com uma Lei
Orgânica da Saúde que garantem o direito de todo cidadio - homem e mulher - il saúde,

quer através dos recursos assistenciais, quer através das ações de prevenção, seja ainda por
meio da implementação de políticas sociais c econômicas que proporcionem um estado de
saíide ideal para todos os brasileiros.

Outro tema de enonne interesse para a saúde da mulher, o

planejamento familiar, está contemplado no artigo 226, § 7', da Constituição Federal.

Em 1996, o Presidente da República vetou diversos artigos da Lei

9263, de 1996, que "regula o § 7'. do art. 226 da Constituição Federal, que trata do

planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências". O texto da Lei,

-como estava após os vetos, ttaz,ia sem dúvida. alguns avanços, mas reintegrar os anigos

vetados ao texto era essencial para disciplinar de fato o planejamento familiar.

Os alvos dos vetos, confonne explicita a mensagem n° 85, d~

1996, foram:
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- artigo 10, que pennite a esterilização cinirgica em homens e

mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco ano~. e pelo menos dois

filhos vivos, ou quando existir risco de vida ou da saúde da mulher ou do nascituro:
mediante relatório de dois níécIic~~''''b~~ como os parágrafos ::;eguintes, que detenninam os

procedimentos para fazê-lo.

artigo 11, que detennina a notificação compulsória da

esterilização cinírgica.

parágrafo único do artigo 14, que pennite a realização de

esterilização cirúrgica somente em instituições que ofereçam todas as outras opções de

meios reversíveis.
- artigo 15, que caracteriza como crime a esterilização em

desacordo com o previsto e define as penas, no mínimo de reclusão e multa.

Justificaram-se os vetos aos artigos 10, 11 e 15 po~ contrariarem o

interesse público. Quanto ao parágrafo vetado no artigo 14, alegou-se que seria dificil para

as instituições terem disponíveis todos os outros métodos contraceptivos reversíveis

existentes. O Presidente da República admitiu que houve ~ equivoco n~ parecer que'

subsidiou os vetos, e instou o Congresso a derrubá-los.

A Comissão envidou esforços a fim de derrubar os vetos do

Presidente da República ao Projeto de Lei n" 114/94, que versa sobre o planejamento

familiar. A Lei tenninou por ser promulgada sem os vetos, restabelecendo-se o texto

original.

A questão do aborto pennanec" c,omo prevê o Código Penal: ele·é

pennitido somente nos casos mencionados no artigo 128 (quando é o único meio de salvar

a vida da gestante - aborto necessário - ou se a gravidez for resultado de estupro). Todos os

demais casos são considerados crimes contra a pessoa, cominando para a gestante que o

praticar em si mesma pena de detenção, e pena de reclusão ao profissional que realizá~lo.

O crime torna~se qualificado, com acréscimo da pena, no caso de sobrevir lesão ou morte

da gestante.

As complicaçães decorrentes de aborto clandestino consomem

elevados recursos do Sistema Único de SaúdO - SUS: Sem querer abordar suas causas,

sabe-se que ele é mais freqúente entre as mulheres pobres e jovens. Embora não haja

estatisticas seguras no Brasil sobre o aborto, pesquisa publicada na "Folha de S.Paulo", de

31 de agosto de 1997, infonna que, em 1994, 17,3% das mulheres internadas em hospitais

públicos da cidade de S.Paulo, em razão complicaçães com aborto clandestino, tinham

menos de 19 anos; 29,8% tinham de 20 a 24 anos; 23,6% tinham entre 25 e 29 anos;

16,3% tinham entre 30 e 34 anos; e somente 9,0% tinham entre 35 e 39 anos.

A pesquisa revela que, em 1994, 160.770 mulheres foram

internadas na rede pública de saúde daquela cidade por causas maternas, 15.788 delas, ou

9,8%, o foram por "aborto não especificado". Por outro lado, consta da pesquisa que de

1977 a 1994, a queda de mortalidade materna foi de 29,4% em São Paulo, Estado pioneiro

no atendimento aos casos de aborto legal nos hospitais públicos, e a queda de mortalidade

por aborto foi de 42,9% neste mesmo periodo.

No dia 25 de novembro de 1997, no Plenário da Câmara dos

Deputados, Comissão Geral discutiu a matéria contida no Projeto de Lei n" 20, de 1991,

que dispõe sohre o atendimento do aborto legal pelo Sistema Único de Saúde- SUS.

Embora o projeto pretenda facilitar o cumprimento do art. 128 do Código Penal 1940, a

questão do aborto ainda é polêmica por envolver aspectos éticos, filosóficos e religiosos.

Toda essa problemática deve ser analisada também em função dos

tratados internacionais ratificados pelo Brasil, especialmente em face da Convenção sobre

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, que garante, quanto

à saúde e planejamento familiar, a igualdade de acesso aos serviços de assistência médica.

inclusive ao planejamento famíliar e a prestação de serviços médicos e de nutrição pré e

pós-parto.

O Brasil também aderiu a acordos internacionais em que se

compromete a reduzir a mortalidade materna no mínimo em 50% num prazo de dez anos

(a pm:tir de 1990). Os indices no Brasil são alarmantes! A mortalidade matema é quarenta

vezes maior do que nos paises desenvolvidos: para cada 100 mil nascidos vivos, há 150

mortes maternas (115, segundo dados do Ministério da Saúde), número, porém.

considerado subestimado tendo em vista a subnotificação das causas reais de óbito.

Tendo em vista viabilizar o cumprimento deste objetivo, foram

editadas. em 1994, Portarias do Ministério da Saúde. A de n" 663 declara a mortalidade

materna como um dos problemas prioritários de saúde pública, além de instar os estados e

municipios a melhorarem a infra-estrumra dos serviços de assistência à saúde da mulher,

entre outras disposições. Institui o dia 28 de maio como o Dia Nacional de Redução da

Mortalidade Materna.

Em 1994, criou-se a Comissão Nacional de Mortalidade Materna,

paia monitorar a mortalidade materna no pais, propor nonnas, instrumentos legais e

principios que concretizem estas diretrizes básicas, acompanhar e oferecer subsidios para

aperfeiçoar a politica de saúde neste sentido.

Esse órgão elaborou o Plano de Ação para Redução da

Mortalidade Materna, apresentado pelo Ministério da Saúde em 1995, que aponta diversas

ações a serem realizadas nos três niveis de governo para lograr esta diminuição: conhecer a

magnitude real do problema, assegurando o registro adequado dos óbitos, evitar a morte de

gestantes e assistir às mulheres com alto risco gestaeional.

Externamos, porém nossa preocupação com o atual andamento

dessa atividade, uma vez que, de acordo com OS depoimentos que colhemos em nossas
audiências públicas as estatísticas, da fonna como são realizadas mascaram o problema e,

pior, emprestam-lhe contornos falsos. Assim, preconizamos a imediata correção da fonna

com que se fazem as estatísticas, computando além dos casos de nascidos vivos os
inúmeros casos de mães de natimortos e casos de abortos para apuração da r~al cifra
expressiva da mortalidade materna.

Os Comitês Estaduais de Mortalidade Materna já foram criados

em todas as Unidades da Federação. Em vários municipios já estão em funcionamento.

Sua atribuição é a vigilância epidemiológica da mortalidade materna.

No dia 20 de março de 1997, o Governo lançou um Plano que

declara este o "Ano da Saúde". O plano enfatiza pontos especificos relativos à saúde da

mulher. Neste campo, a meta principal é reduzir o coeficiente de mortalidade materna,

através da assistência ao pré-natal, parto institucional e assistência pós-parto. O combate

ao câncer de colo de útero deve ser incentivado. Prevê~se a oferta de maior variedade de

métodos anticoncepcionais para proporcionar melhor abordagem para o planejamento

familiar.

Quanto às doenças sexualmente transmissíveis, pretend.e-se redúzir ~~

a incidência da sifilis congênita. Com relação à AIDS, todas as gestantes HIV positivas

receberão ações protetoras p:rra evitar a transmissão para os nascituros.

Apesar de todas as portarias do Ministério da Saúde, detenninando

o caráter obrigatório da notificação das doenças sexualmente transmissíveis, as
notificações caracterizam-se pela parcialidade. Fatores como desconhecimento. vetgonha:

etc levam as mulh~res a ocultarem o que for passivel de ser identificado como anomalia

em seus órgãos genitais.

Essa situação é mais grave quando se refere à AIDS. Segundo

dados do Programa Nacional de Doenças Sexualmente transmissíveis, vem amentando

significativamente o número de mulheres contaminadas com o virus HIV, Em 1985, para

cada 28 homens contaminados, existia uma mulher. Em 1991, a relação era de uma mulher

em cada cinco homens, com um predomin,io da contaminação das mulheres através de

relações heterossexuais, seguida pala via endovenosa.

Como se vê, a real implementação desses programas é vital para

que se atendam as recomendações da Conferência Internacional da Mulher. Assim,

expressamos apoio ao programa do Governo, pennanecendo atentas para acompanhar sua

realização.
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No docwnento "1997 - o Ano da Saúde no Brasil", elaborado e

distribuído pelo Ministério da Saúde, em março último, e no qual se listam ações e metas

prioritárias para 1997/1998 na área de saúde, o governo, no que diz respeito à saúde da

mulher, expressa a intenção de:

aprimorar a assistência ao pré-natal. parto institucional e

pÓS~PartO, tendo como meta reduzir o coeficiente de mortalídade materna para 8S óbitos

para cada 100 mil nascidos vivos;

ampliar a oferta de planejamento familiar. colocando à

disposiçiíQ das mulheres maior variedade de métodos anticoncepcionais; 3

incentivar o programa "Viva Mulher", de combate ao câncer do

colo do útero, iniciando pelas regiões metropolitanas de Belém, Brasília, Curitiba, Recife e

Rio de Janeiro. onde serão realizados exames preventivos em meio milhão de mulheres na

faixa etária de 35 a 49 anos.

Esta Comissão formulou Requerimento, nos termos do art. 113,

inc. 1, § I' do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados, para que seja encaminhada

ao Poder Executivo Indicação visando a reconceituação do Programa de Assistência

Integral à Saúde da Mulher para Programa de Assistência Integral à Saúde Sexual e

Reprodutiva, através da fusão do PAISM com o Programa de DST/AIDS, no ãmbito do

Ministério da Saúde.

2.5. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA

A violência contra a mulher constitui ao mesmo tempo

uma violJ.ção de seus direitos humanos e liberdades

fundamentais e um óbice c impedimento a que desfrute desses

direitos.

Conferencia de Beíjíng.

Na área de prevenção e combate à violência contra a mulher, a
análise desta Comissão leva âconclusão de que pouco se avançou desde que a Câmara dos

Deputados investigou o fenômeno por intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre Violência Contra a Mulher.

Leis mais severas adotadas na última década, como a inclusão do
estupro no rol dos crimes hediondos, não produziram até agora os efeitos desejados. É de

dimensão mundial o fenômeno da exposição da mulher à fúria de comportamentos

criminosos, que tem matriz cultural profunda. À mulher relegou-se papel secundário na

família e na sociedade, dai não ser surpresa que os atos de agressão à mulher com

atentados fisicos brutais, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, ocorram com mais

freqüência no ambiente doméstico.

o caminho para a solução dessa gravíssima questão passa. mais

wna vez, pela adoção das políticas públicas gerais que combatam a pobreza, garantam o

trabalho e a saúde, mas se liga, também, às soluções preconizadas para a mudança da
educação e da cultura, que é a Ú1Úca maneira de rever desde a base os padrões de
comportamento patriarcal responsáveis pela "coisificação" da mulher, mentalidade essa

que é o gérmen de onde brota a violência. Mulher não é gente, é propriedade, como

qur 1'1I1r.r outro animal e. portanto, pode ser tratada com violência, que é vista como um
"dÍl~ito" dr. s~u "dono", que pode ser o marido. companheiro ou pai...

~

A criação das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher

foi de fundamental importància para descortinar a violência contra a mulher e o nível de

impunidade que ainda ~revaleceno País.

A partir de dados fornecidos pelas Delegacias Especiais existentes

em 20 Estados da Federação, referentes aos registros de atendimento no periodo de janeiro

de 1991 a agosto de 1992, a'CP! da Viqlência contra as Mulheres, de 1992, apresentou wn

quadro estatistico da distribuição da violência contra a mulher no pais. Segundo os dados,

aviolência contra a mulher estava assim distribuída:

- 26,2% de lesões corporais

- 16,4% ameaças

- 3% crimes contra a honra (difamãçãà, calÚlÚa, injúria)

- 1,8% estupro

- 0;5% ae homicídios

- 51% outros <ai compreendidos atentado ao pudor, rapto, cárcere

privado, discriminação no trabalho e discriminação racial)

l1m dado significativo desse relatório é constatação de que 88,8%

das vitimas de violência registradas nas delegacias no periodo estudado era constituido por

donas de casa, o que implica wna maior vulnerabílidade em conseqüência do isolamento

doméstico.

Diante desta realidade, as casas-abrigo constituem-se em locais

seguros. para atendimento integral, interdisciplinar, em especial nas áreas psicológica,

social e jurídica, àõ. mlllheres em situação de risco de vida iminente e a seus filbos

menores, em razão de violência doméstica.

Trata·se de um serviço sigiloso e temporário, onde as usuárias

poderão permanecer por tempo determinado, apés o qual deverão retomar o curso de suas

vidas. Reconhecidamente a existência da casa-abrigo é fundamental e é, talvez, o Ú1Úco

meio de se efetivar a proteção à mulher vítima de violência. Todavia, vale a pena registrar

o teor do Oficio n' 1819, de 12 de novembro de 1997, do Ministério da Justiça, em

resposta à solícitação desta Comisslo a respeito das dotações orçamentárias destinadas às

casas.abrigo:

"O valor total da dotação orçam~ntaria para a subatividade

"Manutenção d~ Casas de Abrigo para Mulher~ em Situaçãf' de

Violência", ·con.rame da Lei Orçamentaria para 1997 é de RS

1.750.000,00.' Entretanto, face ao Decreto de r.ont~nção

orçamentaria, o valor dispanibilizado para a r~f~rida

subatividtldefoi inicialm~ntede RS 1.100.000,00.

Conforme documentação do Cons~lho Nacional dos Direitos

da Mulher - CNDM (...} foram encaminhados 28 projeto. àquele

Conselho, dos quais .om~nte 9 merec~ral!l aprovação pela

Comissão fIe Violência criada pelo CNDM, para avaliar os

projetos esp~cíficos.

Pr~liminarmente,foielaborado um Termo de Referincia para

Implantação e lmpl~mentação de Casas·Abrigo, par um Comitê

Técnico Assessor do CNDM, o qual foi ~ncaminhado, para

divulgação, aos Secretarios de Estado de Segurança Pública, de

Saúde e de Justiça e Cidadania, cem como aos Conselhos

Estaduais e Municipais dos Direitos da Mulher.

Sogundo o CNDMforam aprovados somente o. prejetos que

estavam em confonnidade com os lermos de referência citado.

Até a presente data não houve liberação de recursos financeiros a

n~nhum dos projetos. que ora se encontram em fase de análise e

apresentação de doCtlmentação penínenle à área técnica do

COlU~lho.

Fina/mente, tenda em vista a carência de recursos para

cobrir despesas essenciais da manutenção desta Pasta e o prazo

final para umant!jamento de créditos orçamentários estabelecidos

pela SOFIMPO. foi elaborado, pela Socretaria-Executiva em

conjunto com os Dirigentes das Unidades, um levantamento do

desempenho de todas as ações do Ministério da Justiça com o

objetivo de buscar dotações daquelas ações que apresentavam

baixa "execução, para cobrir despesas emergentes. Isto pasto.

considerando que a execução da referida subatividade era zero,

foram remanejados r~cursos, ficando portanto, disponível para

movimentação e empenho o montante de RS 300.000,00."
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Número Médio de Anos de Estudo Brasil 1960 a 1990o problema da proteção das mulheres contra a violência traz à

tona toda a dificuldade envolvida na concretização do mandamento do art. 226, § 8" da

Constituição Federal, que afilllla: "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa

de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbto de

suas relações".

Gênero/Ano

Homem
Mulher

1960

2,4
1,9

1970

2,6
2,2

1980

3,9
3,5

1990

5,1
4,9

Como uma amostra do fato de que as mulheres estio conscientes

da complexidade do problema, cabe lembrar que a própria Platafolllla de Ação de Beijing

demonstra preocupação com os perpetradores de violência. Para a etradicação de fato da

violência doméstica, são necessárias, além das medidas punitivas, ações que estejam

voltadas para a prevenção, e ainda medidas de apoio que pennitam, por um lado, à vitima

c a sua família ter a assistência social, psicológica e jurídica necessárias à recomposição
após a violência sofrida e, por outro, que proporcionem a possibilidade de reabilitação aos

agressores.

2.6. EDUCAÇÃO

A educação é direito humano c constitui instrumento

indispensável pll'J. conquístar os objetivos de igualdade,

desenvolvimento c paz.

Conferencia de Bcijing.

Fonte: MEC. Desenvolvimento da Educação no Brasil. 1996.

Contagem da População realizada pelo IBGE em 1996 mostra,

deta1hadamente, um quadro ainda mais favoràvel às mulheres. A tabela produzida pelo

IBGE, e que reproduzimos em seguida, mostra que as meninas e adolescentes mulheres

possuem, em média, mais anos de estudo concluídos com aprovação que os meninos c

adolescentes homens em qualquer faixa etária de 7 a 19 anos e em qualquer região do Pais.

Médias Ponderadas de Anos de Estudo Concluidos com Aprovacão. pelas Pessoas de 7 a
19 anos de Idade que Freqüentam Escola por Sexo. segundo as Grandes RegjÕes _.J 996

HOMENS

pRASIL 0,22 0,76 t,38 1,98 2,62 3,26 3,92 4.58 5,27 5,98 6.68 6,9 7,04

Dois terços dos adultos analfabetos do mundo, ou seja
Norte 0.20 0,54 1,00 t,47 1.99 2.51 '3.09 3.69 4,33 5,05 5,79 6,23 6,58

565
Nordeste 0.18 0.52 0.94 1.38 1,84 2.33 2.86 3.43 4.04 4,68 5,38 5.77 6.07

milhÕes de pessoas, são mulheres, a maior parte das quais vive em regiões em Sudeste 0,20 0,86 1.60 2.31 3.06 3.79 4.51 5.23 5,94 6.70 7,40 7,57 5.66
desenvolvimento da África. da Ásia e da América Latina. Em escala mundial, a Sul 0.32 1,00 1,78 2,54 3.32 4,05 4,79 5,53 6,33 7,13 7,76 7,93 8.00
escolarização das jovens é mais baixa do que a dos rapazes - uma jovem em quatro não Centro-Oeste 0,25 0,81 1,47 2.13 2.8 3,45 4.11 4.76 5,45 6,19 6,85 7,07 7,21
freqüenta escola, enquanto entre os meninos a proporção é de um em seis.

As desigualdades entre sexos, em matéria de educação, têm

origem nas inferioridades pennanentes que pesam sobre as mulheres ao longo de toda sua

vida. Nas regiÕes mais pobres do mundo, as mulheres e as jovens são prisioneiras de um

ciclo que faz com que as mães analfabetas se casem muito cedo e fiquem condenadas, por

sua vez, à pobreza, ao anilfabetismo, a uma alta taxa de fecundidade e a uma mortalidade

precoce. Um ciclo vicioso que liga a pobreza à desigualdade entre homens e mulheres.

Além disso, nas economias de subsistência, as mulheres efetuam a

maior parte dos trabalhos, e, em relação aos homens, trabalham durante mlÚs tempo por

dia e contribuem mais para o rendimento familiar. Esta disparidade é uma das principais

causas da pobreza e impede que milhões de mulheres tenham acesso à educação, à

fOllllação profissional, a serviços de saúde, à justiça. Nos países em desenvolvimento,

contra 8 a 12 horas de trabalho diário dos homens, as mulheres trabalham de 12 a 18 horas

por dia, e, ainda assim, vivem muitas vezes abaixo do limiar da pobreza. No alã de

maiores rendimentos, as mães comprometem o futuro das novas gerações de meninas

envolvendo-as em parte de suas tarefas, limitando mais suas perspectivas de um futuro

melhor.

No Brasil, os números mostram que a mulher, contrariamente ao

que seria de se esperar, vem superando a situação de inferioridade educacional a que foi

historicamente submetida. Nas últimas décadas, seu nivel de escolaridade melhorou

substancialmente, ainda que limitado por um contexto geral que apresenta sérios

problemas.

Se no inicio do século, a população feminina era, na sua quase

totalidade, analfabeta, em 1970 detinha indices de analfabetismo da ordem de 35,1%

enquanto os homens estavam em 30,6%. Na atualidade, mantém os mesmos 20% do

conjunto do povo brasileiro.

A partir dos anos 70, as mulheres alcançaram os homens em todos

os niveis de ensino, o que permitiu que o Brasil abandonasse o grupo de paises que

enfrentam sérias discriminações de gênero. Há, na entanto, entre as mulheres brancas e as

de outras raças. as de umas e de outras regiões, as de níveis socioecon6micos diversos,

diferenças consideràveis mas não associadas a questões de gênero.

MULHERES

BRASIL 0,25 0,84 1,52 2,t9 2,90 3,63 4,36 5,11 5,84 6,60 7,28 7,37 7,4t

Norte 0,23 0,64 11,12 1,71 2.32 2.92 3,59 4,26 4,98 5,69 6,45 6,8 7,04
Nordeste 0.22 0.62 \.13 1.64 2.2 2.8 3,43 4,\ 4.78 5,47 6.t6 6,46 6.69
Sudeste 0,22 0.93 1.72 2.50 3.31 4,12 4,92 5.71 6,45 7.26 7,94 7,98 7,95
Sul 0,35 1,Q9 1.91 2.73 3,56 4,38 5,2 6.04 6,85 7.67 8,26 8.32 8,25
Centro-Oe!'ite 0.29 0.92 1.64 2.36 3.11 3.83 4.55 5.29 6.01 6,75 7,38 7.52 7.6
FONTE: IBGE. Contagem da População de 1996.

No fim dos anos 80, a matrícula das brasileiras nos distintos niveis

de ensino era semelhantes à dos homens, c, inclusive, ligeiramente maior na escola média

e superior. Esse ""'!lento não significa que desapareceu a segmentação por sexo no

processo educacional. As mulheres continuam orientando-se para especialidades diferentes

das escolhidas pelos homens: no ensino médio, preferem as profissões "pedágógicas, o

secretariado e outros serviços, enquanto os homens optam pelas técnicas industriais e

agricolas" (FLACSO, 1993). Uma segmentação ainda maior no eQsino superior: as

mulheres continuam sendo 80% do alunado das humanidades e 85% das ciências da

educação e os homens 85% nas engenherias e 76% na tecnologia agricola. Entretanto, no

último decênio, desapareceram as diferenças de gênero na computação, no direito e nas

ciências físicas, com as mulheres atingindo, respectivamente, 43%, 42% e 55% das

matrículas.

No conjunto do ensino superior, as mulheres compunham 48% das

matrículas em 1980 e em 1990 jà representavam 52% do alunado desse nível de ensino.

Nas atividades de ensino a mulher ocupa posição de destaque. Sua

distribuição porém não é unifonne nos vários níveis de ensino: 99% na pré-escola e 30%
no cnsino superior.

De modo geral, as mulher~s ,representam cerca de 30% do esforço

de produção de conhecimentos cientificos e tecnólógicos no pais. Correspondem a 31%

dos pesquisadores com bolsas, respondendo por 32% dos recursos humanos em ciência e
ensino cadastrados pelas agências gestoras da politica de ciência e tecnologia. São autoras

de 32% dos artigos publicados em revistas nacionais e de 27% dos divulgados em

periódicos internacionais; são responsáveis por 30% dos livros publicados, 32% dos

trabalhos apresentados em congressos e 32% das teses defendidas no pais. São mulheres

37% dos mestrandos e 34% dos doutorandos com bolsas no exterior,
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A participação das mulheres na gestão do sistema de ciência e

tecnologia do pais e. nO entanto, menos expressiva. De fato, as mulheres representam cerca

de 17% dos membros dos comitês assessores c consultores das instituições gestoras da
politica de ciência e tecnologia. Essa menor participação fica particularmente evidente, por

exemplo, nas áreas de artes, lelIas, lingüi~tica, ciências humanas e biológicas,

eminentemente remininas: apenas 33% dos assessores nessa área são mulheres, embora
representem 49% dos pesquisadores e 53% dos recursos humanos cadastrados por aquelas

instituições.

No mundo do trabalho as mulheres já demonstram maior número

de anos de escolaridade nas escalas superiores de qualificação. A população

economicamente ativa (PEA), por sexo, tinha a seguinte configuração educacional, em

1988:

executadas na familía, no trabalho e na comunidade são mais valorizadas que aquelas que

cabem às mulheres.

Os meninos e as meninas aprendem habilidades, técnicas e valores

diferenciados. O homem é educado para o poder, a competência, o dominio e a força, de

[anna a que possa apropriar~se de coisas e construir wna cultura. Já a mulher é educada

para ser mãe. dar afeto, servir e cuidar dos outros.

Um quadro que tem sido referendado pelo ensino na construção de

oonnas. valores, representações e identidades individuais e coletivas que confinnam c

consolidam os papêis atribuidos aos diferentes sexos. Influindo decisivamente na

construção da categoria de gênero, o ensino passa a ser, obviamente, wn instrumento

privilegiado para modificar as ássimetrias, as desigualdades e as discriminações entre os

sexos.

Anos de estudo Mulheres

Menos de 1 14,1

1 - 2 9,5

3-4 24,4

5-8 22,6

9 e mais 29,1

Não declarados 0,3

TOTAL 100,0
Fonte: FLACSO. Mulheres Latinoamencanas em Dado!;, 1993.

Homens

18,8

12,4

27,9

21,0

19,7

0,2

100,0

É precIso reVer os conteúdos e as ilustrações dos livros. É preciso

realizar cursos para conscientização de professores e professoras sobre o tema. É preciso

conscientizar também os pais (homens) sobre SUa respollsobilidade lia edUcação dos filhos.

É preciso ensinar os meninos a fazer tarefas domésticas e a expressar suas cmoçõ.cs e
afetos, e ministrar às meninas os mesmos conhecímentos de matemática e ciêIÍcias que se

exigem dos meninos.

Na prática são, também, indispensáveis ações que combatam o
sexismo:

Enfim, uma análise apenas dos quantitativos que mostram os

niveis de escolaridade das brasileiras poderia dar a falsa impressão de que a questão de

gênero está resolvida no sistema educacional do Pais. Engano. A presença da mulher nas

dive~jlS instituições escolares, nas diversas carreiras, em todos os níveis de ensino, na

família ou no trabalho esli- sempre cercada de preconceitos e de sobrecargas. E para galgar

degraus superiores, a mulher tem que vencer mais barreiras que as interpostas aos homens.

É de suma importância que os sistemas educacionais incorpoT7f11

duas mudanças sociais fundamentais que vêm ocorrendo nos últimos anos. A primeira

refere-se a mudanças objetivas nos papéis da mulher e a segunda na estrutura familiar.

Aspectos que não podem ser desconsiderados pela educação em suas vinculações com a

realidade concreta da sociedade.

No século XX ocorreram rápidas transfonnaifões nos papéis

desempenhados pelo gênero feminino que se diversificaram e ampliaram. As mulhere~

abandonaram a reclusão da vida privada para entrar na vida pública. No Brasil, de 1970 a

1990, a mão-de-obra feminina cresceu em 180%, enquanto a masculina o fez em 71 %.

· No vocabulário e na gramática. A linguagem não é neutra. Ela

emega toda a construção do pensamento da humanidade, é um produto cultural e sofre

transformações. Na nossa sociedade ela é "masculinall e sub-repticiamente traz uma

mensagem que não é captada de forma consciente: o mundo é formado e dirigido por

homens. Usa~se "homens" ao invés de humanidade, "professores" no lugar de
"professorado", ...

· Nos Ih1Tos infanto-juvenis e manuaís didáticos. A escola deve

abolir os estereótipos sexistas e promover uma imagem positiva das menínas e das

mulheres. valorizando·as e estimulando suas capacidades e auto-estima.

· No dia a dia da prática docente. Em geral, inconscientemente, a
escola reforça o sexismo na distribuição de tarefas a meninos e meninas, na valorizaçãO de

atributos socialmente aceitos para cada um dos sexos, na distribuição dos espaços fisicos

destinados a alunas e alunos, na definição dos esportes masculinos c femininos, na

preparação dos meninos para vencer na vida profissional e das meninas para o sucesso na
vida familiar e social.

· No relacionamento dos alunos, na escola, na família e nos
demais grupos sociais. Os estudantes deverão receber informações e refletir sobre elas de

modo que solidifiquem o preceito de que todos os seres humanos, independentemente de

seu sexo, partilham igualmente do trabalho e das responsabílídades da vida social.

Diminuiu-se o tamanho da familía e aumentou-se o número de

famílias monoparentaís e o de pessoas que vivem sozinhas. Na maioria dos países em

desenvolvimento pelo menos uma, em cada cinco familías, é chefiada por mulher. Um

número que, no Brasil, cresce apassOt largos.

Na busca de tuna efetiva igualdade entre os sexos, reivindica-se 

na perspectiva de gênero. atenção a aspectos psicológicos, culturais, sociais e históricos

que transformaram diferenças anatõmicas e fisiológicas em mecaliÍsmos de discriminação

contra a mulher. Desde a iniancia, menipos e meninas aprendem a ter uma posição

diferente na sociedade, desvalorizadora do papel feminino. As tarefas masculinas

Chefes de Familías no Brasil, em milhões

Época/Chefia Mulher %

Censo 70 2.417 13,0

Censo 80 4.190 15,6

Pesquisa 89 7.377 20,1
Fonte: FLACSO. Mulheres LatinoamenclIlQ em Dad05. 1993.

Homem

16.137

22.616

29.278

%

87,0

84,4

79,9

Nos anexos deste Relatório, será incluido tabela construida pelo

mGE, a partir dos resultados da Contagem da População de 1996, sobre as taxas de

escolarização de homens e mulheres, discriminando os dados por região e por idade. Além

de confirmar a surpreendente superioridade educacional das mulheres, quando avaliada em

termos de escolarização formal, a tabela possui a vantagem de trazer ao debate dados

muito recentemente colhidos. (ANEXO XXXI)

2.7. COMBATE À POBREZA
O desenvolvimento sustentável e o crescunento

econômico ao mesmo tempo sustentado e sustentável só vadem

ser alcançados melhorando a condição econômica, SOCIal,

política, jurídica e cultural da mulher.

Conferência de Beljing.
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No combate à pobreza, a questão do trabalho é de importãncia

fundamental. As evidências revelam que as di.paridades de riqueza entre homens e

mulheres começam no próprio mercado de trabalho.

Dentro do contexto de profundas mudanças do mercado de

trabalho no pós-Guerra, o fato mais marcante, quando se observam as transformações

ocorridas na força de trabalho brasileira, é o aumento histórico da taxa de participação

feminina, especialmente a partir da década de setenta. Em outras palavras, a proporção de

mulheres economicamente ativas (ocupadas ou procurando trabalho) em relação às

mulheres em idade de trabalho cresceu sistematicamente nesse período.

Em meádos da década de setenta, a taxa de participação feminina

era pouco mais de 28%. Em 1981, subiu para 32,9%. Em 1985, jà eram 35,9% das

mulheres em idade de trabalhar que se encontravam ocupadas ou procurando trabalho. Em

1990, esse número saltou para 39% e, em 1995, a taxa de atividade feminina jà atingia

48,1 %, wn número 45% maior do que no início da década de oitenta. Nesse mesmo

penado, a taxa de participação masculina pennaneceu praticamente inalterada, com um

aumento de apenas 1%. Assim. o incremento da taxa de participação das mulheres foi um

dos principais fatores para o aumento da População Economicamente Ativa - PEA no

passado recente.

A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho

brasileiro não se dà. no entanto. em condições de igualdade com os trabalhadores do sexo

masculino. Se exarmnarmOS os principais indicadores do mercado de trabalho, veremos

q~e os trabalhadores do sexo feminino se encontram em desvantagem. a começar pelas
estatisticas de desemprego. A taxa de desemprego aberto, que reflete a proporção de

mulheres pertencentes à PEA que estão à procura de trabalho, é sistematicamente superior

à dos homens. Em 1996, 6,09% das mulheres economicamente ativas estavam

desempregadas, contra 4,98% dos homens, nas seis regiões metropolitanas objeto da

Pesquisa Mensal de Emprego - PME, do IBGE. Ao longo da década de noventa, a

participaç;;,o total das mulheres no total de desempregados cresceu continuamente.

passando de 38,8%, em 1991, para 44,8%, em 1996.

Do ponto de vista da posição na ocupação, nota-se claramente uma

concentração das mulheres em postos de trabalho à margem do mercado de trabalho

empresarial e do mercado de bens e serviços, como se pode observar pelos dados da tabela

abaixo. Enquanto os homens estão predominantemente distribuidos entre trabalhadores

empregados e por conta própria, hà ainda um grande contingente de mulheres empregadas

como trabalhadoras domésticas, ocupadas sem remuneração ou trabalhando para o próprio

cO,nswno. Ressalte-se, ademais, que a proporção de mulheres que exercem a ocupação de
empregadoras é 2,5 vezes menor do que o percentual de trabalhadores do sexo dIasculino,

na mesma situação.

Diltribuiçio percentual dos ocupadas, por género. secundo .I posição na ocupação

Brasil. Pesquisa Nacional por Amostra de DomicfliOl - 1995

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO HOMENS MULHERES

Empregados 57.44 41,86

rabllhadores domésticos 0.84 17.22

anta prõpria 26,52 16,63

Empregadores 5.25 1.92

Nio remunerados 8.01 13.07

Produção para consumo prõprio 1.6 9.2

Construçio para uso próprio 0.34 0.09

Sem declaraçio 0.01 0.01

TOTAL 100 100

Fonte: IBGE

Entre os empregados, as mulheres sofrem muito mais as agruras da

falta de proteção da legislação trabalhista e previdenciària do que os homens. Em 1995,

segundo '" 1 -ouisa Nacional por Amostra de Domicilias - PNAD, do IBGE, 40,8% das

'Pulheres ;~pr~gadas não possuiam carteira de trabalho assinada, enquanto apenas 36%

dos homens eram assalariados sem carteira assinada.

Outra informação que indica uma provável desproteção

juridico-trabalhista das mulheres advém de dados elaborados pelo Ministério do Trabalho

na publicação Quantitativo de Mulheres no Universo dos Trabalhadores Alcançados pela

Fiscalização, 1996. Num universo de 14.141.463 trabalhadores, em 517.948 empresas

fiscalizadas em todo o Brasil, 4.223.643 eram mulheres e 9.713.030 eram homens, o que

equivale a 31,50% de mulheres. Como a participação das mulheres na PEA é muito

superior a 30%, certamente essa participação se dà em áreas não formalizadas.

Como reflexo da posição de desvantagem que as trabalhadoras

brasileiras ocupam no mercado de trabaJ!to, seus rendimentos médios, nos anos noventa,

têm sido sempre inferiores aos auferidos pelos trabalhadores do sexo masculino. Em 1991,

as trabalhadoras das seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE tinham uma renda

real média 40% menor do que a dos homens. Em 1996, a situação praticamente não havia

mudado, pois essa diferença ainda era de 38%.

As mulheres chefes de familia enfrentam situação mais adversa,

sobretudo se essas famílias são mono-parenlais, o que correspondia, em São Paulo, em

1990, segundo o PNUD, ao percentual de 66%. Dados publicados na revista Veja de 26 de

novembro, mostram que as familias chefiadas pelas mulheres têm rendimentos médios de

2,6 salàrios minimos, enquanto esse percentual é de 6,3, quando chefiadas por homens.

Nas familias constituidas por mães e filhos, as crianças ingressam

no mercado de trabalho muito precocemente, o que redunda em mau aproveitamento

escolar e alta taxa de repetência e acaba por reproduzir a pobreza.

Segundo o IBGE (Censos Demográficos de 1980 e 1991 e

Contagem da População de 1996), a proporção de chefes de domicilio elevou-se de 18,1%

para 20,8% entre 1991 a 1996, para todo o Brasil, sendo maior na Região Nordeste

(21,9%). Em relação a unidades da Federação, a maior proporção encontra-se no Distrito

Federal, com 26,7 de chefes mulheres, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 26,1 %.

PROPORÇÃO DE CHEFES DE DOMICÍLIO,

POR SEXO. SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES
1980/1996

Proporção de chefes de domicilio (%)
Grandes Regiões HOMENS I MULHERES

1980 I 1991 I 1996 I 1980 I 1991 I 1996

BRASIL 85,35 81,88 79,19 14,65 18,12 20,81

NORTE 87,75 84,48 81,39 12,15 15,52 18,61

NORDESTE 83,42 80,54 78,08 16,58 19,46 21,92

SUDESTE 85,11 81,4 78,6 14,89 18,6 21,4

SUL 87,95 83,97 81,45 12,05 16,03 18,55

CENTRO-OESTE 86.83 83.0; 80,02 13,17 16,95 19.98
Fonte: IBGE. CcnJOI Demotraticos de 19110 t: 1991 e Contaltm dJ. Popu)açlo de 1996

Sabe~sc. também. que a exclusão da mulher é diretamente

proporcional à pobreza dos paises. O PNUD criou dois indices para medir as diferenças de

género: o IDG (Índice de Desenvolvimento por Gênero), que leva em conta as diferenças

por expectativa de vida, alfabetização, matricula na escola e renda entre homens e

mulheres; e o IPG (Índice de Poder por Gênero), que mede o grau de panicipação das

mulheres na força de trabalho. nos cargos de chefia, na política e em profissões técnicas.

Num universo de 146 paises. o Brasil ê o 127% colocado no ranking que os classifica

segundo os critérios do IDG e, num total de 94 paises. ocupa o 58' lugar, quando

classificado em função do poder feminino.

2.8. MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A falta de sensibilidade para a questão de gênero nos

meios de comumcação é evidenciada pelo fato de que não se

eliminaram os estereótipos com base no sexo que ainda são

divulgados pelas organizações locais. nacionais e internacionais

do ramo.

Conferência de Beijing.
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FreqUentemente os meios de comunicação projetam uma imagem

negativa e degradante da mulher. É comum vê-los apresentar a mulher como um ser

inferior, explorando-a como objeto sexual ou como bem de consumo, em lugar de

apresentá-la de uma forma equilibrada, agente e beneficiária do processo de

desenvolvimento.

Na televisão, em especial na novelas c nas transmissões de 'festas

como o carnaval, nos suplementos femininos e na área de publicidade os estereótipos

sexuais se apresentam como discriminatórios para a mulher, degradantes e ofensivos.

Se é certo que a Constituição garante a livre manifestação do

pensamento. a criação, a cxprcss~o c a infonnação, vedada toda e qualquer censura politica

ideológica e artística, não é menos certo que ela pretende garantir legalmente à pessoa e à

família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e

televisão que ofendam seus valores éticos e sociais (Constituição Federal, art. 220).

NIo é fácil conciliar os dois mandamentos: a vedação da censura e

a salvaguarda dos valores éticos e sociais. Todavia, é necessário encontrar solução

equilibrada, o que, talvez, se tome possivel através de organismos de

auto-regulamentação, a exemplo do que ocorre com o CONAR - Conselho Nacional de

Auto-Regulamentação Publicitária que, bem ou mal, consegue exercer fiscalização sobre o

setor. aparando os eXcessos.

A instituição desses organismos de auto-regulamentação e de

ombusdman nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (que

510 serviços outorgados mediante concessão, permissão ou autorização pelo Poder

Público) encarregar-se-iam de dar a devida atenção aos problemas relacionados com a

violação dos direitos da mulher pela mídia, a partir de manifestações partidas da própria

sociedade e serviriam de canais que fizessem chegar aos responsáveis por sua

administração e orientação intelectual o clamor e a insatisfação do público, especialmente

em relação ao que hoje se convencionou chamar de "lixo" que as emissoras de televisão
despejam na casa do telespectador.

Nosso país tem pouca experiência nessa área, sendo de se esperar,

contudo, que a discussão seja desenvolvida a partir de análises comparativas em nível

internacional. Uma oportunidade de aprofundar o debate seria durante a tramitação da lei

de imprensa, que já vai bastante adiantada.

m - PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO

3.1. INTRODUÇÃO

Esta parte do Relatório contém as indicações das Subcomissães

temáticas a respeito das proposiçães em tramitação no Congresso Nacional que guardam

relaçio com a problemática feminina tal como tratada na Conferéncia de Beijing. As

Subcomissões tiveram a tarefa não apenas de selecionar as proposições existentes como de

indicar aquelas que devessem ser ressaltadas. Entretanto, a complexidade das matérias

analisadas toma dificil o consenso sobre a importãncia relativa de cada uma das

proposições.

A Relatoria recolheu as contribuições dos vários grupos e

acrescentou algumas proposiçães que lhe pareceram merecer uma análise conjunta.

(ANEXO I) Obviamente, a razio de ser da Comissão não é substituir os processos normais

de tramitação das proposiçães no Congresso Nacional e decidir, em meio mais restnto, o

que deve ser aprovado ou rejeitado. De qualquer maneira, é de extrema importãncia que se

tenha uma visão global do que de maior importãncia está acontecendo em nosso pais, no

âmbito federal, em termos de atividade legislativa que interesse especificamente ás

mulheres. Até para que se possa diagnosticar os possiveis lapsos.

Esta Comissão gostaria de registrar que recebeu informações da

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Câmara Legislativa do Distrito Federal

sobre iniciativas legislativas respeitantes à situação das mulheres no âmbito dessas

unidades da Federaçã? A descentralização das iniciativas constituí, para nós, motivo de

satisfação e esperança.

3.2. ACESSO AO PODER

PL '783/95, da Deputada Marta Suplicy e outros. Propõe alteração

no art. 92 do Código Eleitoral, para fixar o percentual mínimo de 30% de candidatas que

devem constar da lista dos partidos políticos para as eleições que obedecem o sistema de

voto proporcional.

o mérito desse projeto é inserir no Código Eleitoral as inovações

adotadas pela Lei n' 9.504/97, já tratadas neste Relatório.

PL 2.766/97, da Deputada Marta Suplicy e PL j8/97, da Senado",

Emília Fernandes. Acrescenta parágrafo ao art. 104 do Código Eleitoral, determinando

que das cédulas eleitorais ou do painel das umas conste o sexo do candidato. Tem este

projeto o objetivo de fazer com que a mulher não fique invisível na participação eleitoral,
• I

combatendo a dominãncia do padrão gramatical masculino, o que interfere de forma

negativa sobre a visão da eleitora em tennos de reconhecer a possibilidade "de ver outra

mulher no exercício do poder. O mérito desse PL é também inserir no Código Eleitoral as

inovações adotadas pela Lei n' 9.504/97, já analisadas neste Relatório.

Deve-se observar que se trata de uma proposta que vislumbra a

resolução de um problema vívenciado pelas mulheres brasileiras em diversas situações.

entre elas a participação politica. Estamos falando da visibilidade da atuação da mulher

nos espaços de poder. A referéncia ao sexo do candidato possibilitará á tabulação de

dados demonstrar o contingente feminino presente nos espaços legislativos. Se inserida no

Código Eleitoral. a nonna ficará menos suscetível à instabilidade que caracteriza a demais

legislaçõo eleitoral.

PL 3.099/97, da Senadora Júnia Marise. Dispõe sobre o

percentual mínimo (20%) de candidatas que deve constar da lista dos partidos politicos

para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional e dá outras providências. (Altera

o art. 92 do Código Eleitoral).

PLS 35/97, do Senador Coutinho Jorge. Este projeto de lei

estabelece a quota minima de 20% de candidaturas de mulheres para as eleições

proporcionais e ainda a adaptação dos partidos politicos a este sIstema. O projeto de lei

propõe alteração no art. 15, VI, da Lei n' 9.096/95, "que dispõe sobre os partidos politicos,

regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3', inciso V. da Constituição Federal".

A diferença básica entre esta propositura e a da Senadora Júnia

Marise é que a alteração proposta pelo Senador não se limita à lei eleitoral, portanto, ás

listas partidárias. mas se dirige à lei de partidos. introduzindo o sistema de cotas no seio

das agremiações partidárias.

A importãncia da proposição deriva do fato de que um obstáculo

sério á participação política das mulheres relaciona-se com a dificuldade para inserir-se em

wn ambiente tradicionalmente masculino como o dos partidos políticos.

PLS 38/97, da Senadora Emilia Fernandes. Este projeto de lei

propõe a obrigatoriedade da referência ao sexo dos eleitores nas fichas de inscrição

partidária, dos candidatos nas cédulas eleitorais e painéis de Umas eletrônicas, além da
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adaptação dos estatutos partidários (fichas de inscrição partidárias e listas de eleitores)

conforme o art. 55, caput. da Lei n' 9.096, de 1995.

Esta proposta tem a intenção de garantir a produção e

disseminação de dados c informações estatísticas a respeito da participação política da

mulher.

Trata-se de uma proposta de alteração na Lei 9.096/95 que dispi3e

sobre partidos politicos, sendo portanto uma mudança permanente dirigida á estrutura

partidária brasileira.

Os projetos acima estão em consonância com a Plataforma de

Ação da IV Conferência sobre a mulher, que, no seu parágrafo 190.!l., diz:

"h) adotar medidas, inclusive, quando apropriado, nos sistemas
eleitorais que estimulem os partidos políticos a incorporar as
mulheres em postos públicos eletivos e não eletivos na mesma
proporção e nas mesmas categorias que os homens. "

PEC 509/97, do Deputado Feu Rosa e outros. Acrescenta artigo ao

Ato das Disposições Constitucionais TransillÍrias. A proposta toma obrigatória, nos quinze

primeiros anos de promulgação da emenda, a nomeação de mulheres para cargos de

Ministro de Estado e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal, nos

Territórios e nos Municipios, em percentual não inferior a vinte por cento· do quantitativo

de cargos dessa espécie, existente em cada esfera de Governo.

PEC 510/97, do Deputado Feu Rosa e outros. Acrescenta

parágrafo ao art. 92 da Constituição Federal. A proposta dispõe que um quinto, no

minirnó, dos lugares nos Tribunais de que trata o artigo será provido por mulheres que

preencham os requisitos dermidos em lei, devendo esta cota, no prazo de cinco anos,

atingir a cinqüenta por cento das vagas.

3.3. DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO E COMBATE
À VIOLÊNCIA

Tratamos, neste Relatório, dos dois temas conjuntamente. dada

sua inter-relação.

PL 1.636-Al89, da Senadora Eunice Michiles. Dispõe sobre

licença especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.

PL 2577/92, do Deputado Romel Anísio. Altera o parágrafo

quinto do artigo sexto da Lei 8025, de 12 de abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação

de bens imóveis residenciais de propriedade da União e dos vinculados ou incorporados ao

FRHB, situados no Distrito Federal e dá outras providências".

PL 4118/93. do Deputado Murilo Pinheiro. Acrescenta parágrafo

ao artigo 1605 da Lei 3071. de OI de janeiro de 1916 - Código Civil. Considerando o filho

de viúva, mulher divorciada ou mãe solteira que venha a contrair novo matrimónio, filho

adotivo, mesmo sem adoçi\o, para ter direito a recebimento de herança, exigindo-se que o

casamento seja com comunhão universal de bens.

PL 3416/92, do Deputado Freire Júnior e PL 1636/89, do Senado

Federal. Concede licença á empregada que obtiver a guarda judicial ou adotar criança.

Medida de justiça S90ial e de implementação do mandamento constitucional sobre

crianças, que estende às empregadas em geral direito que as funcionárias públicas já têm

há anos.

PL 306/91, 40 Deputado Carlos Cardinal. Regula o art. 7", inciso

XVIll, da Constituição Federal. Regulamentando dispositivos da nova Constituição

Federal, que dispõe sobre licença gestante a mulher que adotar criança menor de dois anos.

PL 52/95, da Deputada Rita Camata. Acrescenta parágrafo único

ao art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT: Aumentàndo·para 90 dias após o

término da licença a gestante o prazo em que o empregador não pode despedir a mulher.

sa1vo p'br Justa causa. Dfsériminação positiva. que guarda estreita relação com 05 objetivos

da Comissão. Deve ser eleito prioritário. Esta Comissão apresenta. para reflexão e debate,

projeto de lei complementar que estabelece estabilidade para o pai. pelo mesmo periodo

em que durar a estabilidade da gestante. Isto se faz porque hoje a mulher é multas vezes

discriminada no mercado de trabalho devido à estabilidade no penado de gestação e após.

Equiparar o paI à mãe nesse aspecto seria fazer com que os empregadores se vissem

efetivamente obrigados a respeitar os direitos reprodutívos de seus empregados.

independentemente do sexo. o que eliminaria a discrimmação da mulher.

PL 1932191. do Deputado Paulo Paim. Disciplina a demIssão. por

justa causa, do empregado com direito a estabilidade provlsóna prevista na Constituição

Federal. Regulamentando o disposto no incISO VIII do art. 8" da nova ConstituIção

Federal.

PL 2869/92. do Deputado FlávIO Ams. Dispàe sobre a redução da

Jornada de trabalho da mãe empregada que tenha filho portador de deficiência.

PL 335/95, da Deputada Fátima Pelaes. Dá nova redação ao art.

89 da Lei 7210. de li de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das

penitenciárias de mulheres. Detenninando que as penitenciárias de mulheres sejam

dotadas de seção para gestantes e parturientes, e de creches para ...os menores cuja

responsável esteja presa.

PL 243/95, da Deputaada Raquel Capiberibe. Tipificação do

crime de abandono de gestante.. Trata-se de inovação na matéria, ampliando a proteção

legal e o estimulo á paternidade responsável. Apesar de se reconhecer que medidas

puramente penaÍs dificilmente são eficazes nestas matérias, trata-se de uma medida de

política criminal, a desestimular conduta tão grave e socialmente danosa.

PL 3116/97. Cria o balanço socíal para as empresas que menciona

e dá outras providências.

PL 2802/92. da CP1 do Exterminio de Crianças. Altera os

parágrafos primeiro e segundo e acrescenta os parágrafos terceiro, quarto, quinto e sexto

do art. 389 do Decreto-lei 5452, de OI de maio de 1943.

PL 241195, da Deputada Raquel Capiberibe. Revoga disposiuvos

do Decreto-lei 3.689. de 03 de outubro de 1941 - Código do Processo Penal. referentes ao

exercício do direito de queixa pela mulher.

PL 336/95, da Deputada Fátima Pelaes. Assegura a mulher. na

condição de cabeça-de-casal ou chefe-de-familia, o direito de aquisição de terras públicas.

PL 2771/97, da Deputada Fátima Pelaes. Acrescenta parágrafo ao

art. 138 da Lei 4737, de 15 de julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral".

Destinando urna especial localizada em andar térreo, de fácil acesso, para os eleitores .de

ídade avançada, enfennos, mulheres grávidas e portadores de deficiências físicas.

PL 1815/91. do Senador Fernando Henrique Cardoso. Extingue

do Código Civil dispositivos discrimmatórios da mulher.
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PL 2028191, Prejudicado. Altéra os anigos primeiro. sétimo, 19,

22,23, 74 e 87, e suprime dispositivos dos artigos 22 e 25 do Decretq·lei 2300, de 21 de

novembro de 1986, de "di~:.~?!!r.e lif'itações e contratos de administração federal e da'

outras providências".

PL 2583/96, do Deputado Leonel Pavan, e ·PL 5542190, do

Deputado José Serra. Transpostos para a área de "combate à pobreza" .em razão da matéria.

P~ 1853196, do Deputado Sérgio Carneiro; PL 2951197; do

Deputado Wigberto Tartuce e PL 2894197, do Deputado Almino ~OIlSO, Revogam

no",!,,!, gJ1C ,perwi!CII! '!: ~ulação de casamento pelo defloramento da mulher ignorado

pelo marido (arts. 178 e 219 do Código Civil).

PL 2220/96. do Deputado Osml!f Leitão. Assegura aos

trabalhadores que exercem a profisslío de vendedor·balconistá o direil() a àposentadoria

especiál aos trinta anos de serviço. quando do sexo masculino, e aos vinte e cinco anos de

serviço, quando do sexo feminino.

PL 2686/96, do Executivo Federal, Regulamenta o paràgrafo

tere,iro do artigo 2'1,6 da Constituição, que dispõe sobre o estatuto da união estiave!, e dà

outras providéncias. (Estabelecendo que para caracterizar a uniio e&lável o prazo de

convivencia sobre o mesmo teto. serã de 5 (cinco) ';'05. em geral. e de 2 (dois) anos

quando houver filhos comuns).

PL 2570/96, do Deputado Serafim Venzon. Determina em 50

quilogramas o peso màximo que um empregado do sexo masculino pode remover

individualmente.

PL 1134191. da Deputada sândra Starling. Altera dispositivo das

Leis 3071, de OI dejaneiro de 1916 (Códigd Civil), 6515. de 26 de dezembro de 1977 (lei

do divórcio) e 6015. de 31 de dezembro de 1973 (lei dos registros públicos), relativos à

adoção de apelidos por cônjuge e determina outras providências.

PL 4683/94. do Deputado Ary Kara. Altera a lei complementar

521/85, beneficiando a policial feminina com aposentadoria voluntária, após 25 (vinte e

cinco) anos de serviço.

PL 2857/89.Deputado Matheus Iensen. Assegura prioridade de

atendimento em instituições financeiras a idosos; mulheres grávidas e deficientes fisicos.

PL 2534196, Deputado Serafim Venzon. Faculta às gestantes o

acesso a ônibus, cinemas e outros locais sem a utilizaçlío da catraéa ou roleta. quando

assim o exigir.

PL 352195, Deputada Laura Carneiro. Permite o registro da união,

como casamento, após cinco anos de vida em comum, e dá outras providências.

PL 4590/94, Senador Júlio Campos. Dispõe sobre o atendimento

preferencial das clientelas que especifica nos órgãos da AdministraÇão Pública Federal

direta e indireta. (dando preferencia no atendimento a mulher grávida, idolOs e deficientes

fisicos, com pessoal qualificado, agilidade no atendimento e instalações adequadas).

PL 235195, da Senadora Benedita da Silva, PL 143/95, da

Deputada Marta Suplicy e PL 242195 da Deputada Raquel Capiberibe. Tipificação do

crime de assédio sexual.

São projetos que guardam estrcitissima ligação com as

recomendações da Conferencia, notadamente com o programa de ação da Conferencia. §

126,... que reza:

"Devt!rão ser desenvolvídos programas e procedimentos

tendentes a eliminar o assédio sexual e outras formas de violência

contra a mulher em todas as instituições de ensino, locais de

.trabalho e onde quer que seja.11

PL 245/95, da Deputado Raquel Capiberibe - Suprime do Código

Penal a expressão "mulher honesta". na definição do crime de rapto (raptar mulher honesta

para fim libidinosol, o que amplia a proteção a todas as mulheres.

PLC 222193, do Poder Executivo. Modifica diversos dispositivos

do Código Civil, para estabelecer a igualdade constitucional entre homem e mulher .

A anàlise das propnsições relativas a mudanças no Código Civil

deverão ser analisadas à luz do projeto de novo Código Civil. Este contempla diversos

dispositivos de interesse da mulher, porém, deixamos de enumcrà·los dada a complexidade

da discllSSào envolvida, que está prestes a retomar a esta Casa.

PL 132195, das Deputadas Maria Laura e Marta Suplicy. Dispõe

sobre os crimes de violência familiar e dá outras providências. Este projeto define

Violência Familiar, Violência Psicológica e Lesão ou Dano Psicológico, cria tipos penais

como o Estupro Incestuoso e Abuso Sexual Incestuoso, fatos freqUentes e gravissimos que

afetam a saúde fisica e psicológica da mulher.

PLS 229196, de autoria da Senadora Benedita da Silva. "Dispõe

sobre os crimes de violência doméstica". Este projeto define o crime de violência

psicológica.

Apesar de haver consenso quanto à necessidade de se ter uma
legislação mais adequada, o Projeto é bastante polemico no que diz respeito ao tipo de lei

que possa melhor responder à resolução do conflito de violencia familiar. Dentre outras

coisas, o Programa de Ação da IV ConferêiJcia Mundial da Mulher afirma que: "Os atos

ou as ameaças de violência, quer OCOrram no lar ou na comunidade. perpetrados pelo

Estado, infundem medo e insegurança na vida das mulheres e constituem obstáculo à

obtenção da igualdade, do desenvolvimento e da paz... (paràgrafo 117).

PL 1.609/96. de autoria do Poder Executivo, "Altera a Seção I do

Capitulo VI do Titulo 1 da parte Especial do Código Penal." O projeto tem por ohjetivo

transpor os artigos 213 a 216 (Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Posse Sexual

mediante Fraude e Atentado do Pudor mediante fraude) do Código Penal constantes do

Título VI (dos Crimes contra os Costumes), Capitulo I (dos Crimes contra a Liberdade

Sexual) para o Título I (dos Crimes contra a Pessoa), Capitulo VI (dos Crimes contra a

Liberdade Individual), Seção I (dos Crimes contra a Liberdade Pesso.,) mantida a redação

destes dispositivos. O PA aa IV Conferência Nacional Sobre a Mulher recomenda que os

governos devem "adotar elou aplícar as leis e rt!Vzsá·las periodicamente, a fim de

assegurar sua eficácia para eliminar a violência contra a mulher..." (Par. 124).

PL 143195, de autoria da Deputada Marta Suplicy. "Dispõe sobre

os crimes de assédio sexual e dá nutras providenci..... Este projeto define ..sédio verbal e

assédio fisico. com penas de detenção, de um mes a um ano e multa e reclusão. de dois

anos a quatro anos e multa, respectivamenle.

PL 235195 de autoria da Sertadora Benedita da Silva, "Dispõe

sobre o crime de assédio sexual e dà outras providências". Este projeto define assédio

verbal e assédio fisico, com penas de detenção de um mês a um ano e multa e reclusio. de

dois a quanto anos e multa, respectivamente.

Não hà consenso quanto à criminalização do assédio. Já a

inclusão do Assédio Sexual na Confederação das Leis Trabalhistas (CLT). parece ser

ponto pacífico. O Programa de Ação da IV ConferêiJcia Mundial da Mulher afirma que

deverão ser desenvolvidos ll •••programas e procedimentos tendentes a eliminar o assédio

sexual e outTas fonnas de violência contra a mulher em todas as instituições de ensino.
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locais de trabalho e onde quer que seja;" (parágrafo 126, al. Afinna ainda que: "... O

medo da violência. incluindo o assédio. é um constrangimento permanente para a

mobilidade da mulher. que /imita os eu acesso às atividades e recursos básicos."

(parágrafo 117).

PL 2.100/91, da Deputada Sandra Starling e do Deputado Eduardo

Jorge, "Define o estupro qualificado e determina outras providênciasll
• Este projeto

tipifica o estupro de fonna qualificada, quando é cometido por cônjuge ou companheiro.

penalizando com reclusão de quatro a doze anos.

PL 2.852/07, de autoria da Deputada Maria Valadão. "Dispõe

sobre a prescn'ação da identidade das vítimas em casos de estupro e outros crimes. de

Abuso Sexual". Este projeto visa preservar a identidade das mulheres vitimas de estupro.

PL 2.493196, de autoria da Deputada Marta Suplicy. "Altera os

artigos 482. 483 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n°

5.452. de l° de maio de 1943". Este projeto altera a CLT incluindo o assédio sexual como

justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador.

PL 157/97, de autoria da Senadora Benedita da Silva. Dispõe

sobre o assédio sexual no contrato individual de trabalho e dá outras providências. Este
projeto altera a CLT incluindo o assédio sexual como justa causa para rescisão do contrato

de trabalho pelo empregador. Estabelece ainda multa de 50% do salário para o empregado

que cometer o assêdio sexual e multa no valor de um salârio da vitima. quando o

assediador for o empregador.

PL 822195, da Deputada Jandira Fegbali. Dispõe sobre a proibição

de revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho.

PL 2.251/96, da Deputada Marta Suplicy. Altera o art. 41, da Lei

7210, de Ii de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal. O projeto concede ao

presidiário o direito de receber visita íntima.

3.4. EDUCAÇÃO, SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS

Tramitam diversas proposições tratando da saúde da mulher e dos

direitos reprodutivos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

PL 20191, dos Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling.

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento dos casos de aborto previstos no Código

Penal. pelo Sistema Único de Saúde". O Código Penal admite o aborto em duas hipóteses:

quando a gravidez resulta de estupro e quando não há outro meio de salvar a vida da

gestante. O projeto prevê o máximo de doze semanas de gestação para realizar o

procedimento. Os acalorados debates sobre o tema quando da aprovação do projeto na

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação desta Casa, e mais recentemente na

Comissão Geral, deixaram claro que o tema ainda desperta polêmica, apesar de o Côdigo

Penal estar em vigor desde 1940.

A medida, se aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados,

beneficiará principalmente as mulheres mais pobres. que se utilizam da rede pública de

saúde e atenderá especificamente a PAM - Plataforma de Ação Mundial da Conferência

em seu parágrafo 97, que reza:

"0 aborto em condições perigosas PÔ! em perigo a vida de

um grande número de mulheres e representa um grave problema

de saúde pública, posto que são as mulheres maís jovens e mais

pobres. as que mais correm risco .(PAM- § 97)"

PL 1.135191, dos Deputados Eduardo Jorge e Sandra Slarling.

Prevê a revogação do art. 124, do Código Penal, que pune com detenção de um a três anos

quem provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lho provoque: Ao projeto estilo

apensadas outras cinco proposições (pL 176/95, PL 3.280/92, PL 1.174/91, PL 2.929/97 e

PL 1.956196). Dada a natureza especialmente delicada do objeto desses projetos, a

Comissão entendeu conveniente sugerir a realização de plebiscito ou referendo para se

auscultar o sentimento da sociedade sobre a matéria.

PL 2.942197, do Deputado Eduardo Jorge. Institui no SUS o

Programa de Prevenção e Assistência Integral às pessoas portadoras do traço falcifonne e

com anemia falcifonne.

PL 4.377193, da Senadora Eva Blay, PL 3.213/97, do Deputado

Wigberto Tartuce, e PL 4.319193, do Deputado Laerte Bastos. Referem-se ao

planejamento familiar, assunto sobre o qual o Congresso Nacional recentemente já

deliberou. Trata-se da Lei 9.263/96.

PL 1.291/95, do Senador Osmar Dias. Pretendia instituir o Vale

do Leite e foi arquivado. O PL 2.038196 cria o Programa de Alimentação para Gestantes.

O PL 3118197, que dispõe sobre a descentralização dos programas de atendimento aos

desnutridos e às gestantes em risco nutricional.

PL 2.855197, do Deputado Contiício Moura. Dispõe sobre a

utilização de técnicas de reprodução humana assistida, em relação ao que recomendamos o

debate amplo e aprofundado da matéria, que trata dc assunto controvertido e da maior

relevãncia.

PL 1920/91, do Deputado Eduardo Jorge. Dispõe sobre a jornada

de trabalho e outros aspectos referentes á organização do trabalho e das condições

ambientais dos trabalhadores que realizam suas atividades continuamente em tcnninais de

video.

PL 2.412/96, do Deputado Jacques Wagner. D,ispõe sobre a

existência de etiqueta de orientação para a prevenção do câncer de mama na fabricação e

comercialização de sutiãs.

PL 340195, do Deputado Aloysio Nunes Ferreiro, que "institui a

Carteira Nacional de Prevenção do Câncer I Gin;cológico e Mamário", para servir de

registro para as ações realizadas quanto á prev~nção destes cânceres. Foi aprovado

substitutivo para ampliar a abrangência dessas ações aquelas contempladas pelo PA1SM.

PL 1.274/95, do Deputado Humberto Costa. Dispõe sobre o

incentivo e a proteção ao aleitamento matemo.

PL 1.505196, do Deputado Edson Ezequiel. Dispõe sobre a

obrigatoriedade de as redes pública e privada de saúde realizarem teste imunológico para

HN AIDS no período pré-natal.

PL 4.189/93. do Deputado Elias Murad. Dispõe sobré o usó da

talidomida.

PL 1.075/95, da Deputada Eslher Grossi. Dispõe sobre a

responsabilidade do Estado em educação pública, e dá outras providências.

PL 2.806/97, da Deputada Eslher Grossi. Acrescenta dispositivo á

Lei 9424, de 24 de dezembro de 1996. O projeto estabelece que a distribuição dos recursos

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério incluirá as matriculas do último ano da educação infantil, das crianças de seis

anos de idade.

PL 3.984/97, da Deputada Eslher Grossi. Acrescenta parágrafo

único ao 3rt. 62, da Lei 9394, de 1996. Dispõe sobre curso de fonnação para docentes em

escola infantil.

PL 3.985/97. da Deputada Eslher Grossi. Altera o art. 37. da Lei

9394, de 1996, visando ao atendimento de obrigações internacionais do Estado brasileiro.

Define responsabilidades, programas e fom.as de erradicação do analfabetismo,

priorizando programas destinados às mulheres.
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PL 3.923/97, dos Deputados Ivan Valente, Padre Roque, Eslher

Grossi e Pedro Wilson. Modifica a Lei 9424, de 1996, que dispõe sobre o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

O projeto incorpora as matriculas da educação infantil para o cálculo do Fundo, além de

estabelecer prazo para implantação do mesmo, e fixa data para o recálculo da distribuição

dos recursos do Fundo. devido a taxa de vari.;ção de alunos matriculados.

PL 4.751190, do Deputado Elias Murad. Dispõe sobre a criação de

um Programa de Orientação Sexual, Prevenção de Doenças Sexualmente

Transmissiveis/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas, no 1° e 2° graus e ainda em cursos de

formação de professores.

PL 506/95, do Deputado Remi Trinta. Dispõe sobre a inclusão

obrigatória de educação sexual no currículo da escola fundamental.

Estes dois últimos projetos atendem à recomendação do parecer

831L do Plano de Ação da Confederação Mundial da mulher, que diz: "promover. com o

apa,io de seus pais e em colaboração com o pessoal e instituições docentes, a elaboração

de programas educatIVos para meninas e meninos. e criaçãc 1e se",iços integrados. a fim

de eSlimu/ar a compreensão de suar responsabilidades e ajudar-lhes a assumir essas

responsabilidades. tendo em conta a Importância dessa educação e desses serviços para o

desenvolvimento pessoal e de aUlo-estima. assim como a necessidade urgente de evUar a

gral1ldez não desejada. a propagação de enfermidades transmitidas sexualmente. como o

HIV/AIDS. e fcnómenos tais como a violência e os abusos sexuais".

CPI para investigar a mortalidade materna - o Requerimento

n° 22, de 1996, da Deputada Fátima Pelaes e outros, para criação de Comissão

Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a incidência de mortalidade

materna no Brasil aguarda despacho.

Esta CPI seria valioso instrumento para a Câmara dos Deputados

exercer sua função mvestigativa institucional. O poder de investigar é ínsito ao de legislar

e, por isso, deve ser exercido sempre que temas de ampla importância reclamem a atenção

do legislador. A mortalidade materna, como tivemos oportunidade de constatar do

depoimento da Dra. Luclmar Canuon. representante do Ministério da Saúde, contI:astado

com o da Dra. Maria Betânia Ávila, vem se apoiando em estatisticas que não espelbam a

realidade do país. Assim, a presente CPI seria muito valiosa na adequada análise de

fenômeno de tal monta.

A Conferência Mundial sobre a Mulher definiu metas

internacionais para a redução da mortalidade materna, expressas no parágrafo 106, alinea f,

da PSM, que transcrevemos a seguir:

11 i) fortalecer e reorientar os serviços de saúde, em particular a

atenção primária à saúde, com o fim de dar acesso universal a serviços de saúde de

qualidade para meninas e mulheres e de reduzir as enfennidades e a morbidez derivada

da maternidade e Jlcançar em nível mundial o objetivo convencionado de reduzir a

mortalidade derivada da maternidade em pelo menos 50",1; dos niveis de /990 até o ano

2000 e. de novo. 50% até o ano 2015; assegurar que cada área do sistema de saúde

ofereça os seT1'iços necessários; e tomar as medidas oportunas para tornar acessíveis os

serviços de saúde reprodutiva. através do sistema primário de atendimento à saúde, a

todas as pessoas em idade de receber esse atendimento, tão cedo quanto possivel. antes do

ano 2015."

PLC 35/93, originariamente 1531/89, da Câmara dos Deputados;

que "assegura o acesso ao exame pré-natal e vincula o auxito-natalidade à sua realização,

nas condições que especifica". Prevê o exame pré-natal para as gestantes em cuja área de

residência existam serviços médicos capacitados para este atendimento, casos em que o

pagamento do auxí1io~nataIidade será condicionado à comprovação da acompanhamento

da gestante. Foi remetido ao Senado Federal em 1994.

PL 1542/91, do Deputado Ricardo Izar, que "dispõe sobre a

obrigatoriedade do exame de prevenção do cãocer ginecológico para as funcionárias

públicas federais". Ele prevê a obrigatoriedade do exame para ingresso no serviço público

federal, bavendo dispensa para a realização anual deste acompanhamento.

PL 575/95, do Deputado José Anders, que "assegura â mulher o

direito ao parto sem dor", garantindo a opção pela analgesia de parto ou outra técnica que

alivie a dor em partos normais. O projeto já recebeu emenda no sentido de alterar a

ementa. da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, melborando a técnica

legIslativa.

3.5. COMBATE À POBREZA

PL 2.417/89, da Deputada Rita Camata. Beneficio Fiscal a pessoas

jurídicas que apliquem no treinamento de mão-de-obra feminina. Por guardar estrita

relação Com as orientações de Beijing, deve ser eleito prioritário. Já existem pareceres
favoráveis da CFT e da CTASP.

PL 2.974/92, do Deputado Francisco DomeUes.· Determina o
pagamento automático de pensões aos dependentes vitalícios de funcionârio falecido,

mesmo enquanto pendente o processo administrativo de habilitação. Guarda pouca relação
com o objeto desta Comissão.

PL 338/95, da Deputada Fátima Pelaes. Dispõe sobre beneficio

previdenciário da atividade rural ser estendido â esposa ou companheira do agricultor.

Parece nonna interessante, p'arém poderá encontrar dificuldades para aprovação. Não pode

existir duplicidade no beneficio e se a mulher tem atividade agrária também, já tem direito
próprio. Pode Sllr aprovada.

PL 389/95, da Deputada Vanessa Felipe. Amplia para um ano a

permanência do filho da trabalhadora em creche no local de trabalbo (antes era só no

periodo de amamentação). E~tende o beneficio ao pai empregado, que assume a guarda do
filho. Deve ser eleito prioritário.

PL 3.370/97, da Deputada Marinha Raupp. Assegura à

trabalhadora rural o direito de receber renda minima da previdência social. Importante

socialmente. Porém pode ser visto como discriminatório em relação às trabalhadoras

urbanas, tendo em vista que algwnas delas labutam em condições tão ou mais precárias

que as das trabalhadoras rurais. Será de difícil aprovação em face da reforma

constitucional, bem como das recentes medidas econômicas adotadas pelo Governo
Federal.

PL 2.502196, do Deputado João Mendes. Apenso ao PL. 3879/93

(do Deputado Paulo Rocha e Aluizio Mercadante). Dobra o período de segura desemprego

para a mulher casada ou mãe de filho menor de 21 anos de idade. Considerando a

vulnerabilidade a que a mulher vive submetida no mercado de trabalho e, considerando

ainda as dificuldades encontradas na busca de novo emprego, sobretudo após determinada

faixa etária:' concluímos que este projeto deve ser eleito prioritário até porque é fonna de
discriminação positiva prevista na Conferência de Beijing.

PL 147/95, da Senador Teotõnio Vilela Filho. Apenso ao

PL382/91,de autoria da Deputada Rita Camata. Estabelece medidas de proteção a mulher

no mercado de trabalho, como também veda qualquer tipo de discriminação das empresas

em razão de sexo. Obriga as mesmas a investirem no aperfeiçoamento profissional de suas

empregadas, bem como proporcionar local apropriado (creches ou semelhantes) aonde seja

possível aos empregados deixarem seus filhos sob vigilância e assistência, desde o período

de amamentação até os 6 anos de idade. Merece aprovação e, na nossa interpretação, deve
ser prioritária.

PL 382191, da Deputada Rita Camata. Versa sobre o acesso da

mulher ao mercado de trabalho, ~edando a discriminação em razão do sexo. Proíbe, por

exemplo, a exigência de atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de

esterilidade ou gravidez como condição Pata ap.miss~o ou ,pennlUlência no emprego.·~

Proíbe igualmente revistas intimas nos empregados ou funcionários por parte da empresa e
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prepostos. Cria o Fundo de Capacitação Profissional da Mulher e dá outras providências.

Sua aprovação, junto ao PLS 147/95 (ao qual está apensado), é prioritária.

PLS 1.291-A/95. Institui o Vale-Leite que o empregador, pessoa

jurídica, entregará ao empregado com salário equivalente até 3 salários mínimos (o

trabalhador terá direito a um litro diário). Já foi rejeitado pela ComIssão de Trabalho,

AdmiIÚstração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O Programa do Leite (tickct

do leite), no Governo Sarney - uma experiência semelhante - foi bastante desvirtuado.

PL 1.144/95, do Deputado Fausto Martello. O presente projeto de

lei beneficia a gestante (institui o "Beneficio Gestante· 11) trabalhadora de baixa renda.
permitindo as pessoas juridicas que adotarem o programa. a dedução no Imposto de renda

até o limite estabelecido do lucro tributável. podendo eventual excesso ser transferido para

dedução nos dois exercícios financeiros seguintes. Tem largo alcance social e. apesar de

criar incentivo fiscal. contribui para a redução do déficit público. tendo em vista que uma

assistência médica eficiente. na fase pré-natal. reduz a demanda dessa clientela nos

hospitais públicos. Deve ser encarado como prioridade. Já tem parecer favorável da

relatora, Deputada Marilu Guimarães, na Comissão de Economia, indústria e Comércio da

Câmara dos Deputados.

PL 2.461/96, do Deputado Dommgos Dutra. Estabelece pensão

especial aos dependentes de vitimas de violência pela posse da terra. A proposição é muito

mais uma medida de caráter político do que de efetivo combate a pobreza.

PL 2583/96, do Deputado Leonel Pavan. Altera o inciso VIII do

art. 20 da Lei 8036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço - FGTS, de forma a permitir ao trabalhador o saque de sua conta após

dois anos de inatividade.

PL 5542/90, do Deputado José Serra. Amplia a possibilidade de

movimentação da conta vinculada do FGTS para os trabalháC!ores de baixa renda e dá

outras providencias. Trata~se de norma bastante útil mas trata~se de nonua bastante útil,

uma vez que prevê essa possibilidade: para casos de doenças graves, necessidades

farroliares graves. casamento, construção de casa própria, atividade autônoma. A

proposição parece muito benéfica ao ampliar os casos. uma vez que permite ao trabalhador

usufruir mais livremente de recursos financeiros que, na verdade, são seus. Hoje a

legislação é bem mais restritiva. beneficiaria a mulher que sustenta o lar. sem dúvida, até

possibilitando que não precisasse recorrer a empréstimos, sempre muito onerosos. em

casos de necessidade ou quando quisesse estabelecer negócio próprio.

PL 041/97, do Senado Federal. Dispôe sobre a reserva de recursos

para financiamentos habitacionais em beneficio da mulher chefe de família. É matéria já

aprovada no Senado Federal que consideramos prioritária.

3.6. MEIOS DE COMUNICAÇÃO

PL 3.996/97, da Deputada Teima de Souza. Cria, nas

programações da Radiobrás, espaço inst;tucional para o Conselho Nacional dos Direitos da

Mulher e para ONGs.

IV - RECOMENDAÇÕES

4.1. INTRODUÇÃO

O Relatório da IV Conferência Mundial sobre a Mulher abarca

objetivos estratégicos de grande amplitude. Deve, portanto, constituir-se em uma fonte de

inspiração permanente para a ação, não podendo ser substituido por este Relatório, que

oferece apenas wna síntese do que no momento nos parece mais relevante no contexto

brasileiro. As próprias recomendações concretas da IV Conferência não serão reproduzidas

aqui em toda a sua multiplicidade, permanecendo a Plataforma de Ação como uma
referência importante para ações futuras.

Em verdade. nenhum texto pode cobrir, antecipadamente, todas as

questões de grande magnitude. O objetivo democrático da igualdade e da criação de

condições de vida favoráveis á dignidade humana e ao exercicio da cidadania constitui o

critério de atuação permanente do movimento pelos direitos das mulheres. Esse objetivo

sinaliza uma ampla esfera de ação, nunca predetcnninada, pois a todo momento as pessoas

envolvidas podem descobrir faunas de discriminação antes ocultas ou mecanismos de
democratização insuspeitados.

As ações que favorecem a construção da igualdade e da justiça

dizem respeito ao conjunto de instituições e pessoas que nelas atuam. Um exemplo

esclarece a situação. Podem ser estudadas alterações do Estatuto da Magistratura que

pennitam a democratização das instâncias superiores do Judiciário; apenas o Supremo

Tribunal Federal detém a iIÚciativa constitucional da lei complementar que formula o

Estatuto; não por isso a recomendação de estudar e propor alterações do diploma legal em

questão é dirigida excluSIvamente ao STF. pois importa que todos os agentes em condição

de fazé-Io se debrucem sobre a matéria. Para dar resposta a essa ambigüidade. quando

possível será apontada o receptor mais direto da recomendação. embora tenha certamente

um raio de ação maIS abrangente.

Por fim, é praticamente impossivel dividir as recomendações por

áreas temáticas. As questões referentes às mullteres geralmente se constituem em temas

transversais e permeiam todas as áreas. Assim, quando uma recomendação ê colocada sob

a rubrica "educação'" não quer dizer que ela não esteja referida também ao combate à

pobreza ou à criação de condições para o aceso de mulheres aos cargos decisórios do

Estado.

Antes de passar ás recomendações de caráter especifico, esta

Comissão aponta um problema geral que pede o empenho das mais variadas entidades

sociais. Um obstãculo significativo a todos os esforços de democratização das relações de

gênero consiste na ausência de informações acumuladas sobre a real situação das mulheres

na sociedade brasileira. A Comissão recomenda ás instituições governamentais e não

governamentais que todas as estatisticas sejam feitas com o recorte de sexo. É da maior

importância a produção de estatisticas confiáveis, em âmbito nacional, para futuros

estudos sobre discriminação de gênero e sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres.

4.1. ACESSO AO PODER

A Comissão recomenda que:

• sejam adotadas cotas miIÚmas de participação de mulheres para

o preenchimento de cargos nas estruturas não eletivas dos organismos estatais, garantindo

uma maior participação das mulheres nos primeiros escalões do Legislativo, do Executivo
e do Judiciário;

• os cargos na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal e as Presidências e Relatarias das Comissões Permanentes e Temporárias

sejam ocupados por mulheres e homens em número proporcional a sua participação nas
composições dessas Casas;

• nos partidos, haja destinação especifica de percentual de recursos

destinados ás campanhas eleitorais - provementes do Fundo Partidário ou de contribuição

de natureza diversa ~ para investimento de candidaturas femininas, no mínimo,
proporcional a sua participação no número de candidatos;

* seja estimulado o estabelecimento do sistema de cotas rninimas
de participação das mullieres (ou de ambos os sexos) nas instâncias de deliberação dos
partidos políticos. entidades sindicais e associações:
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• seja garantido percentual minimo de representação de pessoas de

ambos os sexos nas instâncias consultivas e de deliberação sobre políticas públicas:

... seja designado um gtUpo de parlamentares, representantes da

presente Comissão, para levar ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral a solicitação de

regulamentação imediata dos itens previstos na nova legislação eleitoral, que garantem a

identificação da flexão gramatical de gênero dos cargos eletivos nas urnas eletrônicas, e de

paridade de apresentação de figuras masculinas e femininas nas mensagens educativas

sobre o processo de votação, de responsabilidade do TSE;

• seja desiguado um grupo de parlamentares, representantes da

presente Comissão. para encaminhar seminário com presidentes de partidos políticos.

tcndo em vista os seguintes objetivos: a) estímulo ao compromisso de apoio a candidaturas
femininas, incluindo ações afinnativas (tais como, programas de capacitação politica,

destinação de percentual de recursos financeiros etc); b} garantia de cumprimento da

legislação eleitoral, no que se refere a cota mínima de mulhereslhomens nas listas de

candidatos; c) estimulo à definição de cotas minimas de mulheres (ou de ambos os sexos)

nas instâncias decisórias dos partidos;

... seja apoiada a criação de uma organização de mulheres

parlamentares e ex-parlamentares do Brasil, com fonnajuridica a ser definida;

• se encaminhe ao Presidente da República, Senado Federal,

Tribunais e órgãos de representação de classe rcsponsaveis pela indicação e escolha de

Ministros do Tribunais Superiores solicitação de empenho para designação de mulberes

como Magistradas dessas instâncias superiores;

* o Estatuto da Magistratura incorpore critérios que favoreçam a

paridade entre os sexos nos mais altos níveis hierárquicos do Poder Judiciário;

• seja indicada uma mulher para a próxima vaga no Supremo

Tribunal Federal;

... se aloquem recursos orçamentários específicos para consecução

das diretrizes apontadas pelo documento "Estratégias da Igualdade", o indicador da

implementação da Plataforma de Beijing elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos

da Mulher - CNDM e entregue ao Presidente da República, incluindo-se recursos para

atividades próprias do CNDM;

• sejam destinados recursos específicos para implantação de banco

de dados no Conselho Nacional dos'Direitos da Mulher, que aglutine as informações

disponiveis sobre a condição e situação das mulheres no Brasíl, com recorte de classe

social, raça, etnia ctc;

• os Estados criem Conselhos da Condição Feminina com

previsão orçamentária própria e cessão de servidores, espaço e equipamentos para seu

perfeito funcionamento ou, onde já existem, que os fortaleçam para implementarem as

"Estratégias da Ignaldade", o plano de ação nacional da N Conferência Mundial sobre a

Mulher;

• a Cfunara dos Deputados, dando continuidade ao trabalho desta

Comissão, mantenha atualizado um banco de dados com informações sobre o número de

homens e mulheres que ocupam cargos do primeiro escalão dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciário;

• as propagandas institucionais de órgãos públicos respeitem a

paridade quanto à apresentação de figuras masculinas e femininas e estimulem o uso de

imagens que respeitem e valorizem as mulheres como participes da vida pública e
desenvolvimento sócio~econômico do País;

socioeconêmico

.. se criem mecanismos que favoreçam a capacitação política das
mulheres dentro dos partidos políticos e entidades representativas da sociedade civil, parai garantia do efetivo exercício da cidadania;

• a atualização do ordenamento juridico penal e civil para

compatibilização com as normas constitucionais de garantia de igualdade entre os homens

e mulheres, bem como para sua adequação aos compromissos internacionais assumidos

pelo Brasil;

sejam reforçados os mecanismos impessoais de seleção de

quadros em todos os niveis da administração pública, por meio de concurso público, tendo

em vista a constatação da eficácia do processo no J~diciário

• se mantenham grupos de discussão e debates com parlamentares

interessadas/os na implementação da Platafonna de Beijing, para vigilância e

acompanhamento das medidas propostas;

• se fiscalize o cumprimento da legislação vigente que define a

admissâo de pessoal para o serviço público, por meio de concurso público, como fonna de

garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

4.2. DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA CONTRA A

MULHER

A Comissão recomenda que:

• a legislação civil e penal seja revisada para garantir a plena

igualdade entre os sexos, eliminando-se qualquer resquicio de discriminação à mulber;

• os crime contra a liberdade sexual (hoje incorporados no-titulo

dos crimes contra os costumes) sejam incorporados no titulo do Código Penal relativo aos

crimes contra a pessoa;

* a bancada feminina continue atenta e articulada para a revisão do

Código Civil, a fim de que ele incorpore as mudanças ainda necessárias para sua

adequação à realidade atual;

• seja elaborada legislação específica sobre assédio sexual;

* sejam feitos estudos e discussões para instituição, na Câmara uos

Deputados. de uma Comíssão ou Subcomíssão Permanente cOIp o objetivo de garantir a

análise e acomp311hamento de projetos legislativos e a destinação de recursos

orçamentários sob perspectiva de gênero;

• seja instituído e implementado um programa nacional de

prevenção e combate à violência contra a mulher. conforme preve o docwnento
"Estratégias da Igualdade", incluindo medidas legislativas e acompanhamento da

implementação de politicas e serviços públicos (tais como casas-abrigo, serviços de apoio

multidisciplinar a mulheres em situaçâo de violência, delegacias especializadas de

atendimento a mulher, incorporação do conceito de violéncla como problema de saúde

pública etc):

sejam destinados recursos específicos para capacitação e

aperfeiçoamento de profissionais que trabalham em serviços de atendimento e apoio a

> mulheres em situação de violência, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública;

• sejam implementadas politicas e serviços de apoio a mulheres e

adolescentes em situação de prostituição, incluindo atividades de fonnação profissional;

* seja incorporado na formação de policiais civis e militares a

temática de direitos humanos com perspectiva de gênero, entendendo-se a violência contra

a mulher como um atentado aos direitos humanos e a necessidade de atendimento

especifico âs vitimas;

* seja exercido rigoroso controle das agências de turismo e
imposta pumçao àquelas que exploram ou estimulam. direta ou indiretamente, a
prostituição e o turismo sexual;
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• se indique: a) às procuradorias Estaduais e ao Ministério

Público, a implantação de Coordenadorias de Assistência juridica e Judiciária as
Mulheres; b) ao Poder Judiciário, estudo para implantação de varas especializadas;

• sejam efetivadas amplas c:nnpanhas de esclarecimento e

prevenção da violência contra a mulher (com atenção para a violência agravada pelo

preconceito de raçaiemia), apresentada como um atentado aos direitos humanos, como um

problema de saúde pública e impedimento ao desenvolvimento humano, pessoal e

familiar;

• o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça e do

Mi.ni'il~rio das Relações Exteriores, adote providências enérgicas para reprimir a

prostituição infanto-juvenil, principalmente nas áreas de fronteira e de garimpo, regiões de

especial incidência do problema, conforme constatado pela Comissão Externa da Càmara

dos Deputados designada "para averiguar as denúncias de exploração infanto·juvenil que

ocorre na região fronteiriça compreendida entre Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad dei
Est, no Paraguai";

• se dedique atendimento especial às mulheres da floresta, como

as seringueiras, indias, ribeirinhas e catadoras de castanha, no que diz respeito aos direitos

previdenciários, ao acesso a educação, aos programas de saúde e outros direitos que
contemplem sua promoção social;

• sejam oferecidas condições para o exerclclO do direito
constitucional, das mullieres presidiárias, de "pennanccer com seus filhos durante o

periodo de amamentação" (Constituição Federal, art. 5', L) e garantido direito ã "visita
íntima" nos presidios femininos.

4.3. SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS

A Comissão recomenda que:

* o Ministério da Saúde e as entidades civis interessadas

fiscalizem, em todo o território nacional, a aplicação da lei que dispõe sobre planejamento

familiar e normas regulamentares (Lei 9.263/96);

• o Orçamento da União seja elaborado de forma a dar visibilidade

às diferentes rubricas que incluem recursos para atendimento da saúde da mulher;

• a Càmara dos Deputados esteja mais atenta a fiscalização da

aplicação dos recursos orçamentários previstos para programas de saúde da mulher e

direitos Tt;produtivos;

• seja garantida no Orçamento da União rubrica própria para o

Programa da Assistencia Integral á Saúde da Mulher - PAlSM;

• se proceda ã instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito

(requerida através da Requerimento 22/96) para apurar o indice e as causas da mortalidade

materna no Brasil e indicar medidas de prevenção e diminuição de sua incidência;

• a Càmara dos Deputados envie Indicação ao Ministério da Saúde

visando a reconceituação do Programa de Assistência Integral ã Saúde da Mulher •

PAISM. substituindo pelo Programa de Assistência Integral ã Saúde Sexual e Reprodutiva,

com articulação formal com o Programa de DST/AIDS;

• o Congresso Nacional dê especial atenção ao projeto de lei que

regulamenta o atendimento ao aborto na rede pública de saúde nos casos permitidos no

Código Penai e agilize sua tramitação;

• o Congresso Nacional submeta a plebiscito ou referendo a

descrimina1ização do aborto.

4.4. EDUCAÇÃO

AComissão recomenda que:

• se incentivem estudos e pesquisas relativos á história politica das
mulheres e à condição feminina nos centros universitários de pesquisa, nos diversos

organismos governamentais, em especial através de uma redefinição na politica de

financiamento dos órgãos governamentais, a exemplo-da-CNPq;CAl'ES. INEP, FINEP,
até agora fechados a essa temática;"

• o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos
Estados e Municipios incorpor!'ffi a perspectiva de genero na análise dos livros didáticos e

definição dos conteúdos de disciplinas e currículos, capacitação de professores e
professoras para eliminação de estereótipos sexistas;

• sejam abolidos. nos livros infanto-juvenis e manuais didáticos.
os estereótipos sexistas e se promova urna imagem positiva das meninas c das mulheres,
valorizando·as e estimulando suas capacidades e auto-estima;

, • se estimule, nas escolas, a educação para divisão igualitária de
tarefas e eliminação de estereótipos de gênero, ainda reforçados pela valorização de

profissões ou atributos diferenciados para homens ou mulheres, pela desigual distribuição

de .espaços fisicos para'aJunos e alunas, guetização das mulheres em determinadas práticas
desportivas;.

• a Comissão Nacional do Livro Didático se dedique
reformulação de conteúdo e de ilustrações impregnadas de sexismo;

• o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos
Estados e Municipios introduzam programas de orientação sexual nos sistemas formais de
ensino, desde a pré·escola, com o processo educativo e transformador para

estabelecimento de novas relações de gênero, prevenção da violencia contra a mulher, da

gravidez precoce etc, invéstindo na capacitação especifica de profissionais da rede de
ensino;

• o Ministério da Educação, na elaboração do Plano Decenal de
Educação, leve em conta um dos temas ou eixos prioritários: Mulher, Edudação.
Perspectiva de Gênero;

'" se incorporem. nos sistemas e redes de ensino, as pré-escolas e
creches para garantia do direito constitucional de trabalhadoreslas e crianças (art. 7', inc.

XXV), com especial ênfase na capacitação especifica de profissionais, e se definam fontes
de recursos para tal;

• o Conselho Nacional de Educação recomende às instituições de
ensino superior criar, no àmbito dos cursos de graduação, a especialização em educação
infantil (creches e pré.escola);

• o Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional dos,
Direitos da Mulher, promova campanhas de estimulo ã divisão equitativa das

responsabilidades familiares, tarefas domésticas, entre homens e mulheres.

4,5. TRABALHO E COMBATE À POBREZA
A Comissão recomenda que:

• se incorpore a perspectiva de gênero no planejamento, execução
e avaliação de todos os programas governamentais de combate à pobreza;

• os programas governamentais de apoio à famílía tenham a
preocupação de proporcionar à mulher responsável ou co-responsável pela familia,
possibilidade de controle sobre os recursos repassados para o núcleo familiar;

• todo esforço pelo ingresso e permanência dos trabaihadores na
área do trabalho formal e das garantias trabalhistas tenha p3r\icular preocupação com as

mulh=. já que é maior o percentual 'de trabalhadoras que não possuem carteira de
trabalho assinada;
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• o Poder Executivo, em particular o, Ministério do Trabalho e o

Ministério da Educação, dê especial atenção às creches para filhas/os trabalhadoras/es,

equipamentos sociais indispensáveis para o exercício da cidadarpa das mulheres com

filhos;

. * se cumpra o preceito constitucional de concurso público para

admissão ao serviço público da administração direta e indireta, eliminando todo tipo de

prova ou teste que possa abrir brecha para qualquer forma de discriminação;

• o Ministério do Trabalho desenvolva programas de informação

sobre os direitos da mul~cr e combate a todo tipo de discriminação~

• o Ministério do Trabalho exerça rigorosa fiscalização pare

assegurar o cumpnment~ da legislação que proibe qualquer forma de discriminação da

mulher no acesso e manutenção no emprego;

li< o Ministério do Trabalho exerça rigorosa fiscalização em relação

às condiçães de trabalho, pnncipalmente das mulheres adolescentes e fÍ!vidas, e para

prevenção da LER - lesão por esforços repetitivos;

• a Justiça do Trabalho aprecie com igual presteza açães

trabalJústas de mulheres e homens e defina critérios para prioridade de atendimento a

ações que envolvam discriminação à mulher no trabalho; ,

... o avanço técnico-científico não seja impedimento à plena

inserção da mullier nos processos de desenvolvim~nto. mas, ao contrário, se favoreçam

processos de qualificação profissional da mulher;

• o Poder Executivo defina programas de. micro-crédito para

mulheres na faixa da pobreza. articulados com programas de capacitação profissional e

geração de renda;

• o Instituto de Pesquisas, Econômicas Aplicadas - IPEA defina

novos parâmetros para mensurar o produto interno bruto - PIB que levem em conta o

trabalho não remunerado das mulheres;

'" se busque visibilizar a carga de trabalho imposta às

crianças/memnas. referente aos cuidados com innãos menores. pela ausência de

equipamentos sociais e creches;

• o Ministério do Trabalho, com recursos do Fundo de Amparo ao

Trabalhador • FAT intensifique a realização de programas especificas de formação e

aperfeiçoamento profisisonal de mulheres. com prioridade às mulheres em situação de

risco social;

• aprovação e regulamentação de licença especial possibilite ao

pai ou à mãe. igualmente, direíto á licença para tratamento de saúde de filhos

• se inclua, na Consolidação das leis do Trabalho - CLT, item

especifico sobre a responsabilidade das empresas públicas e privadas em prevenir e coibir

o assedio sexual.

4.6. MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A Comissão recomenda que:

• seja regulamentado o art. 220, § 3", inc. lI, da Constituição

Federal, para estabelecimento de normas e garantias de respeito aos direitos da pessoa

telespectadora e cumprimento de deveres inerentes ao recebimento de concessão pública

conforme o disposto no art. 221 (respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da

farnilia), bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos

à saúde e ao meio ambiente;

• as empresas jomalisticas e de radiodifusão sonora e de sons e

imagens instituam ombudsman ou ombudswoman e mecanismos de auto-regulamentação,

codificando procedimentos capazes de resguardar os valores da igualdade e de eliminar

imagens distorcidas e negativas das mulheres, preconceitos e estereótipos sexistas;

* se incentive a veiculação de imagens positivas sobre a

participação das mulheres na vida pública e a superação da divisão sexual de papéis sociais'

através das telenovelas, mensagens comerciais, músicas e outros mecanismos de fonnação

de opinião;

• a Câmara dos Deputados coloque em sua hame page propostas

legislativas de interesse das mulheres;

• a Câmara dos Deputados transforme o resultado do trabalho

desta Comissão em uma cartilha a ser distribuida em todo o Pais, para que as infonnações

sobre a situação das mulheres possam ser debatidas descentraIizadamente.

Esta Comissão Especial, com o objetivo de dar rntCID à
implementação das recomendações acima, aprovou requerimentos e índícaçõl::~, cujas
c6pias se encontram anexadas ao presente Relatório.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 1997

Depu~da ~~~]~"..

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO BRASIL, AS DECISÕES
DA IV CONFERENCIA MUNDIAL DA MULHER. (CONFERENCIA DA
MULHER).

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas
legislativas que visem' a implementar, no Brasil, as decisões da IV
Conferência Mundial da Mulher, em reunião ordinaria realizada hoje, aprovou
unanimemente o Relatório da Relatora, Deputada Marilu Guimarães.

Participaram da votação os seguintes Deputados Alzira
Ewerton, Ceci Cunha. Dalila Figueiredo, Dolores Nunes, Eduardo Jorge,
Elcione Barbalho, Fatima Pelaes, Fernando Gabeira, Jandira Feghali, Marcia
Marinho, Maria Valadão, Marilu Guimarães, Marinha Raupp, Marta Suplicy,
Nair Xavier Lobo, Regina Lino, Rita Camata, Tetê Bezerra e Zila Bezerra',
titulares; Simara Ellery, Feu Rosa e Esther Grossi, suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 1997.

Deputada~;A
Presidente

/L.L12//,,9-
Deputada~U~

Relatora /



ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

PROPOSIÇÃO AUTORIA EMENTA ÚLTIMA AÇAO

ASSUNTO: EDUCAÇÃO E SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS

PL 20191 Dep. Eduardo Jorge dispõe sobre a obrigatoriedade de atendImento dos casos de aborto previstos no Mesa Diretora. Recurso 185/97, do Dep. Robson Tuma e outros, solicitando que o PI
Código Penll, pelo Sistema Único de Saúde" seja Iprecildo pelo Plenúio.

PL 1.135191 Dep. Eduardo Jorge Suprime o arl. 124 do Código Penal Brasile"o. Comisslo de Seguridlde Socill e Famllil- Relatora Dep. Jandira Feghali.

PL4.]7719] Seno Eva Blay regulamenta o incio VII do ano 226 da eF e dá outras providências. Remelido • CO para revislo - arl. 65 CF. (O assunto foi tralado na Lei n" 9 263/96)

PL 4319/93 Dep laerte Bil5tos pennile I realizaçllo da cirurgia de Iaqueadur. em hospitais públicos. nas Mesa Diretora, deferido o Oficio 14194, do Dep. laerte Bastos, solicitando I apensilçi1n
condições que especifica, desle ao PL 437719].

PLC 35193 Cimara dos assegura o acesso ao cume pré-natal e vincula o auxílio~natalidadc i sua Pronto para Ordem do Dia na Comisslo de Constituiçlo e Justiça, devolvido pcln
Deputados reahzaçlo, n<ls condições que especifica Relator, estando a matma em condições de ser incluflil na pauta de reunião da

Comissilo.

PL 1542191 Dep. Ricardo Izar dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de prevençlo do câncer ginecológico CD/CCJR, relalor Dep. Aroldo Sabóia
para as funcionárias públicas federais

PL 575195 Dep José Andc:rs assegura 1 mulher o direito ao pano sem dor CD/CCJR, parecer do Relator. Dep Alexandre Cardoso, pela constituclon3hd::ulc.
juridicidade e I~cnica legislativa ao Substitutivo.

PL ]213/97 Dep. Wigberlo pennile a esterilização voluntária em homens e mulheres com capacidade civil Anexado. 23.07.97. Mesa direlora. Apensado ao PL 4377/93. (O assunlo rOl Ir.'ado n.
Tllnuce plena e di outras providências Lei n" 9.263/96)

PL 2.942197 Dep. Eduardo JOTge institui no SUS o PTOgrama de Prevcnç10 e Assistência Integral às pessoas CD/CSSF, relalor Dop. José Linhares.
portadoras do lTaço falcifonne e com anemia falclforme

PL 1.291195 Seno Osmar Dias inslitui o vale-leite e di oulTas providências. Arquivado definitivamente.

PL 2.855/97 Dep. Confúcio dispõe sobre a ulilizaçlo de I~cnicas de repTOduç30 humana assistida e dá oulras CD/CSSF, telalor Dep. Sérgio Arouca.
Moura plOvidências

PL 1920191 Dep. Eduardo Jorge dispõe sobre li jornada de Irabalho e outros aspectos referenles 1 organização do Aguardando parecer, Senado Federal, CAS, concedida vista' Seno Ernllia Fernandes
trabalho e das condições ambientais dos trabalhadores que realizam SUIS 3tividades
continuamente em terminais de vldeo

PL 2.412196 Dep. Jaques Wagner dispõe sobre a exístencía de etlquela de orienlaçlo para I prevençlo do câncer de CD/CSSF, telalorl Dep. Mana Suplicy
mama na fabricaçio e comercializaçJo de sutils.

PL]40195 Dep. Aloysio Nunes instilui a Caneira Nacional de Prevenç!o do Câncer Ginecológico e MiUTlário Tramilaçlo nu cornisslles,CD/CCJR, relator Dep. Paes Landim
Ferreira

PL 1.274195 Dep. Humberlo CosIa dispõe sobre o incentivo e a protrçlo ao aleitamento matemo Tramilaçlo nu comissôos, CD/CIT, relllor Dep. Fener Júnior

PL 1.505196 Dep. Edson Ezeqoiel dispõe sobre a obrigatoriedade de as redes pública e privada de saúde realizarem Apenso ao PL 791195.
r lesle imunológico para HIV AIDS no périodo pr~·n.tal .

PL4.U919] Dep. Eliu Murad Dispõe sobre o uso da talidomida. Tramilaçlo nu comissões, COICCJR, relllor Dep. Aleundre Cardoso.

PL 4.751190 Dep. Elias Murad Dispõe sobre I criaçlo de um Programa de onenlaçlo Sexual, Prevençlo de Em tramillçlo nu Comissões. 2610811997 (CO) Com. Educaçlo, Cultutl e Desporto
Doençu Sexualmenle TransmissiveiS/AIDS e do Uso Abusivo de Drogu, I nlvel (CECD) Encaminhado I ccm.
de I" e 2- graus e ainda em cursos de formaçl1o de professores

PL 506195 Dep. Remi Trinta Dispõe sobre a inclusilo obrigatória de educaçlo sexual no currlculo da escola Trlmitlçlo nu comissôos, CDICCJR, relalo< Dep. Nilmúio Miranda
fundamentar.

PL 1.075195 Dep. ESlher Grossi Dispõe robre I responsabilidade do Estado em Educaçlo Públiel, e di OtItras (CECD) Parecer contr"io do Relllor, Dop. CosIa Ferreira.
providencias.

PL2.106197 Dep. ESlher Grossi Acrescenll disposirivo' Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996. (Eslabele<:endo (CFT) Relalor do Dop. Eujicio Sim'les.
que I distribuiçlo dos recursos do Fundo de Manulençlo do Mlgistério incluiti IS
malriculls do úllimo Ino di Educaçlo Infanlil, das crilnçu de seis Inos de idade).

PL].914197 Dep. Esther Grossi Aerescenll parigrafo único ao arl. 62 da Lei n" 9394, de 1996. Aluardlndo Despacho. Leilura e publieaçlo di maléria.
PL3.915197 Dep. Esther Grossi Allera Irl. 37 da Lei n" 9394, de 1996, visando ao alendimento de obrigações Aguardando Despacho. Leitura e publiclçlo di mll~ria.

internacionais do ESlado brasileiro.

PL].911197 Dep Ivan Valentc e Modificl I Lei n" 9.424, de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutençlo e (PLEN) Leiturle publicaçlo di maltria.
Outros Desenvolvimento do Ensino fundlmental e de valorizaçlo do Magistério.

RCP 22196 Dep. Filima Pelaes Criaçlo de CPI para investigar a incidcncia de monalidade matema no Brasil. Agulrdl despacho.
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ANEXO I
----

RELAÇAo DOS PROJETOS

PROPOSIÇAo I AUTORIA EMENTA ÚLTIMA AÇAO

ASSUNTO: DIREITOS HUMANOS E COMBATE À VIOLtNCIA ..
PL 3416192 Dep. Freire Júnior Concede licença l\ empregada que obtiver a guarda judicial ou adotar criança Anexado ao PL 1636/89.

PL 1636189 Senado Federal Concede licença à empregada que obtiver a guarda judicial ou adotar criança Mesa Diretora. 08.08.95. Plenmo. Votaçlo de Recurso 113195, da Dep. Fátima Pelaes e
outros, contra o parecer da Comido de Constiluiçlo e Jusliça e de Redaçlo, pela
inconstitucionalidee deste projelo. Aprovaçlo do Recurso. O parecer será
oportunamente apreciado pelo Plenário.

PL 235195 Seno Benedita da Tipificaçlo do crime de assédio sexual SF/CCJ, relator Seno José Bianco, para exame da Emenda 02.
Silva

PL 143195 Dep. Martha Suplicy Tipificaçlo do crime de assédio sexual CD/CCJR, redistribuldo i Subcomisslo de Matéria Penal.

PL 242195 Dep Raquel Tipificaçlo do crime de assédio sexual Anexado ao PL 143195.
Capiberibe

PL 243/?5 Dep. Raquel Tipificação do crime de abandono de 3estante CD/CCJR, aprovação parecer da Subcomissão de Matéria Penal, no mérito pela rejeição
Capiberibe

PL 245195 Dep. Raquel Suprime do Código Penal a expresdo "mulher honesta Apenso ao PL 143195.
Capiberibe

PLC 222/93 Poder Executivo Modifica diversos dispositivos do Código Civil, para estabelecer a igualdade SF/Serv. Apoio Com. Especial Pari. de Inquérito, encaminhando o PLC 1718/84 para
constitucional entre homem e mulher prosseguimento da tramitação da matéria.

PL 1815191 Seno Fernando Extingue do Código Civil todos os disposilivos discriminalórios da mulher Aguardando rclalório. 14/11/1997 (SF) Ser. Apoio Com. Esp. ParI. de Inquérito.
Henrique Cardoso encaminhada a SSCLS, acompanhando o PLC 00118 1984 (Código Civil), para

prosseguimento da tramitação da maléria.

PL 2028191 Dep. Jackson Pereira Altera os artigos primeiro, sétimo, 19, 22, 23, 74 e 87 e suprime dispositivos dos Plenário. 10.06.92. Prejudicado pela aprovação do PL 1491/91.
artigos 22 e 25 do Decreto-Lei 2300, de 21 de novembro de 1986, que "dispõe
sobre licitações e contratos de administração federal e dá outras providencias".

PL 02220196 Dep. Osmar Leitlo Assegura aos trabalhadores que 'exercem a profisslo de vendedor-balconista o Em trarnitaçlo nas Comissões. CSSF. Parecer do Relator, Dop. Jofran Frejat, contrário a
direito a aposentadoria especial aos trinta anos de serviço, quando do sexo este e ao PL 2.510196. Apensado.
masculino, e aos vinte e cinco anos de serviço, quando do sexo feminino.

PL 02686196 Executivo Federal. Regulamenta o parágrafo lerceiro do artigo 226 da Constituiçlo, que dispile sobre Em Trarnilaçlo nas Comisslles. I9.03.97. CSSF. Relalora Dop. Fálima Pelaes.
o eslaluto da unilo eSlável, e dá outras providências. (Estabelecendo que para
caracterizar a unilo estável o prazo de convivência sobre o mesmo teto será de 5
(cinco) anos, em geral, e de 2 (dois) anos quatldo houver filhos comuns.

PL0257019' Dep. Serafim Venzon Determina em 50 quilogramas o peso máximo que um empregado do sexo Eem tramitaçlo nas Comissões, 18.11.97. CSSF. Parecer favorável da Relatora, Dep.
masculino pode remover individualmente. Aalcione Athayde.
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

PROPOSIÇÃO AUTORIA EMENTA ÚLTJMAAÇAO

PL 01134191 Dep. Sandra Starling Altera dispositivos das Lei 3.071, de OI de janeiro de 1916 (Código Civil), 6515, Plenãrio. 06.05.96 Leitura e publicaçlo dos pareceres da CSSF e CCJR ao Projeto e a
de 26 de dezembro de 1977 (lei do divórcio) e 6015, de 31 de dezembro de 1973 Emenda de Plenário. Pronto para a Ordem do Dia. PL I I34-CI9I.
(lei dos registros públicos), relativos à adoçlo de apelidos por cônjuge e determina
ouIras providências.

PL 04613194 Dep. Ary Kara Altera a Lei Complementar 521185, beneficiando a policial feminina com Em tramitaçllo nas ComisSões. 19.06.96 CSSF. Parecer favorável da Relatora, Dep. Rita
aposentadoria voluntária, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço. Camata, com emenda.

PL 02857/89 Dep. Matheus Iensen Assegura prioridade de atendimento em instituições financeiras e idosos, mulheres Plenário. Leitura e publicaçllo dos pareceres da ccm e CDCMAM ao Projeto e à
grávidas e deficientes fisicos. emenda de Plenário. Pronto para a Ordem do Dia. (PL.2857-B/89).

PL 02534196 Dep. Serafim Venzon Faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e oulros locais sem a utilizaçllo da Em tramitaçllo nas Comissões. 05.12.96. CSSF. Relator Dop. Ceci Cunha.
catraca ou roleta, quando assim o exigir.

PL 00352195 Dep. Laura Carneiro Permite o registro da união; 'como casamento, após cinco anos de vida em comum, Em tramitação nas Comissões. 17.08.95. CCJR Parecer da Relatora, Dep. Zulaie Cobra,
e dá outras providências pela constituciocnalidade, juridicidade e, no mérito pela aprovação, com Substitutivo.

PL 04590/94 Seno Júlio Campos' Dispõe sobre o atendimento preferencial da clientela que especifica nos órgãos da Em tramitação nas Comissões. 09.12.96. CCJR. Relator Dep. Enio Bacci.
Administraçllo Pública Federal direta e indireta. (Dando preferência no
atendimento à mulher grávida, idosos e deficientes fisicos, com pessoal
qualificado, agilidade no atendimento e instalações adequadas).

PL 1853197 Dep. Sérgio Carneiro Revogam normas que permitem a anulaçllo de casamento pelo denoramento da Em tramitaçllo nas Comissões. 23/05/1996 (CD) Com. Consto e Justiça e Redação
mulher ignorado peJo marido (CCJR). Relatora Dep. Zulaiê Cobra.

PL 2951/97 Dep. Wigberto Revogam normas que permitem a anulaçllo de casamento pelo denoramento da Apenso ao PL 1853196.
Tartuce mulher ignorado pelo marido

PL 2894197 do Dep. Almino Revogam normas que permitem a anulação de casamento pelo denoramento da Apenso ao PL 1853/96.
Affonso mulher ignorado pelo marido

PL 132195 Dep. Maria Laura e Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá outr3$ providências CD/ deferido o requerimento da Dep. Maria Laura solicitando a retirada deste PL.
Marta Suplicy

PLS 229/96 Seno Benedita da Dispõe sobre os crimes de violência doméstica SF/CCJ, devolvido pelo relator estando a matéria em condições de ser incluida na paula
Silva de reunião da Comissllo.

PL 1.609196 Poder Executivo "Altera a Seçlo I do Capítulo VI do Título I da parte ~special do Código Penal Em Iramitaçllo nas Comissões. 03/04/1996 (CD) Com. Cons!. e Justiça e Redação
(CCJR) Distribuldo a Subcomissllo de Matéria Penal.

PL 143195 Dep. Marta Suplicy Dispõe sobre os crimes de assédio sexual e dá oulras providências Em tramitaçllo nas Comissões. 02.09.97. ccm. Redistribuldo à Subcomissão de
Material Penal.

PL 235195 Seno Benedita da Dispõe sobre o crime de assMio sexual e dá oulras providências Aguardando Parecer. 15.10.97. (SF) CCJ. Encaminhado ao Relator, Seno José Bianco,
Silva para exame da Eeroenda 02 - Plenário.

PL 2.100191 Dep. Sandra Starling Define o estupro qualificado c determina oulras providências CD/CCJR, redistribulda à Subcomisslo de Matéria Penal.
e Dep. Eduardo Jorge
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

PROPOSiÇÃO AUTORIA EMENTA ÚLTIMA AÇAO

PL 2.852197 Dep. Maria Valadão Dispõe sobre a preservação da identidade das vitimas em casos de estupro e outros Em tramitação nas Comissões. 03/0411997 (CO) Com. Seguridade Social e Família
crimes de Abuso Sexual (CSSF) Relatora Dep. Jandira Feghali.

PL 2.493196 Dep. Marta Suplicy Altera 05 artigos 482, 483 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada Em tramitação nas Comissões. 10/04/1997 (CO) Com. Tra. Adm. e Servo Público
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (CTASP). Parecer favorãvel do relator, Dep. Sandro MabeJ.

PL 157197 Seno Benedita da Dispõe sobre o assédio sexual no contrato individual de trabalho e dã outras SFICAS, relator Seno Sebastião Rocha.
Silva providências

PL 1.636-AJ89 Seno Eunice Michiles Dispõe sobre licença especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos CDlPlenário, votação do recurso 13/95.

PL 2577192 Dep. Romel Anisio Altera o parágrafo quilo do artigo sexto da Lei 8025, de 12 de abril de 1990, que Arquivado definitivamente, (CO) MESA DIRETORA. Arquivado nos termos do artigo
"dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propiredade da União e 105 do Regimento Interno.
dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no DistritO' Federal e dã outras
providências

PL 4118193 Dep Murilo Acrescenta parágrafo ao artigo 1605 da Lei ~071, de OI de janeiro de 1916 - Pronto para a Ordem do Dia. 06/05196 (CO) Plenário. Leitura e publicação dos pareceres

Pinheiro. Código Civil da CSSF e CCJR, pela rejeição. Pronto para a Ordem do Dia. PL.4118-A/93.

PL 306191 Dep Carlos Cardinal Regula o art. 7°, inciso XVIII, da Constituição Federal Anexado. 2310611992 (CO) MESA DIRETORA. Deferido Requerimento da Dep. Rita
Camata, solicitando apensação deste ao PL. 1636/89.

PL 52195 Dep Rita Camata Acrescenta parágrafo único ao art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho - Em tramitação nas Comissões, 19/11/97 (CO) Com. Tra. Adm. e SErvo Público
CLT (CTASP), rejeição do parecer contrário do relator, Dep. Hugo Rodrigues da Cunha

Aprovação do parecer favorável do Dep. Sandro Mabel, designado relator do vencedor.
contra o voto em separado do Dep. Hugo Rodrigues da Cunha.

PL 1932191 Dep Paulo Paim Disciplina a demissão, por jusla causa, do empregado com direito a estabilidade MESA DIRETORA. Recurso 79/96, do Dep. Benito Gama e outros, solicitando que este
provisória prevista na Constiluição Federal projeto seja apreciado pelo Plenário.

PL 2869192 Dep. Flávio Ams. Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho da mile empregada que tenha filho Anexado. (CD)Mesa Diretora. Apensado ao PL. 4526/94.
portador de deficiência

PL 335195 Dep. Fátima Pelaes Dá nova redação ao art. 89 da Lei 7210, de II de julho de 1984 (Lei de Execução Em tramitação nas Comissões. 05/05/1995 (CO) Com. Seguridade Social e Família
Penal), que trata das penitenciárias de mulheres (CSSF). Relator Sebastião Madeira.

PL 3116197 Cria o balanço social para as emp~sas que menciona e dá outras providências Em tramitação nas Comissões. 02/09/1997 (CO) Com. Tra. Adm. e Servo Público
(CTASP). Relator Dcp. Jair Meneguelli.

PL 2802192 CPI do Extermlnio dc Altera 05 parágrafos primeiro e segundo e acrescenta 05 parágrafos terceiro, Em tramitação nas Comisslles. 24/07/1997 (CO) Com. Tra. Adm. e Servo Público

Crianças quarto, quinto e sexto do art. 389 do Decreto-Lei 5452, de OI dc maio de 1943 (CTASP). Parecer favorável da Relatora, Dep. ZHa Bezerra.

PL 241195 Dep. Raquel Revoga dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 03 de outubro de 1941 • Código do Remetido a sanção. 12111197 (SF) Subsecretaria do Expediente (SF). Remessa Or. SF

Capiberibe Processo Penal, referentes ao exerclcio do direito de queixa pela mulher 1235, ao primeiro secretário da Câmara dos Deputados, comunicando a aprovação do
projeto e o seu encaminhamento a sanção.

PL336195 Dep. Fátima Pelaes. Assegura a mulher, na condição de cabeça-de-casal ou chefe-de-famllia, o direito Em tramitação nas nas Comissões. 21107/1997 (CO) cOm. Consto e Justiça e Redação
de aquisição de terras públicas (CCJR) Parecer do Relator, Dcp. Prisco Viana, pela constitucionalidade, juridicidade e

t~nica legislativa ao substitutivo.

PL 2.771197 Dep.L1dia Quinan. Acrescenla parágrafo ao art. 138 da Lei 4737, de 15 de julho de 1965, que "institui Em tramitação nas Comissões. 05/11/1997 (CO) Com. Seguridade Social e Família
o Código Eleitoral" (CSSF). Parecer favorável do Relator, Dep. Ceci Cunha.

PL 822195 Dep. Jandira Feghali Dispõe sobre a proibição de revista intima de funcionárias nos locais de trabalho. Leitura e publicação da matéria DCN 29.08.95

PL 2.251196 Dep. Marta Suplicy AlIera o art. 41 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei de Com. Consl. e Justiça e Redação. Relator Ibrahim Abi-Ackel.
Execuç!o Penal".
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

PROPOSIÇÃO I AUTORIA I E!\IENTA ÚLTIMA AÇAO

ASSUNTO: COMBATE Á POBREZA
.

PL 2.417/89 Dep. Rila Camata. Beneficio Fiscal a pessoas jurldicas que apliquem no treinamento de mão-de-obra Em tramitação nas Comissões. 23/01/1996 (CD), Com. Finanças e Tributação (CFTl
feminina . Parecer do relator, Dep. Pedro Novais, pela adequação financeira e orçamentária e, no

mérito, pela aprovação deste e pela rejeição da emenda adotada na CTASP.

PL 2.974192 Dep. Francisco Determina o pagamento automático de pensões aos dependentes vitalicios de Em tramitação nas Comissões. 19/06/1997 (CD) Com. Tra. Adm. e Servo Público
Dornelles funcionário falecido, mesmo enquanto pendente o processo administrativo de (CTASP) Parecer favorável do relator, Dep. Paulo Rocha, com adoção da Emenda da

habilitação CSSF.

PL 338195 Dep. Fátima Pelaes Dispõe sobre beneficio previdenciário da atividade rural ser estendido à esposa ou Em tramitação nas Comissões. 11106/1997 (CD) Com. Cons!. e Justiça e Redação
companheira do agricultor (CCJR). Redistribuldo ao Relator, Dep. Raul Belém.

PL 389/95 Dep. Vancssa Felipe Amplia para um ano a permanência do filho da trabalhadora em creche no local de Em tramitação nas Comissões. 30/10/1997 (CO) Com. Cons!. e Justiça e Redação
trabaJho (antes era só no perlodo de amamentação) (CCJR). Relator Dep. Prisco Viana.

PL 3.370197 Dep. Marinha Raupp. Assegura á trabalhadora rural o direito de receber renda minima da previdência Em tramitação nas Comissões. 15/0811997 (CD) Com. Seguridade Social e Família
social (CSSF) Relatora Dep. Elcione Barbalho.

PL 2.502196 Dep. João Mendes Dobra o período de seguro desemprego para a mulher casada ou mãe de I1lho Anexado. 14/11/1996 (CD) Mesa Diretora. Apense-se ao PL. 3879/93.
menor de 21 anos de idade

Apenso ao PL. 3879193 ( do Dep. Paulo Rocha e Aluizio Mercadante)

PL 147195 Seno Teotônio Vilela Estabelece medidas de proteção a mulher no mercado de trabalho, como também Aguardando designação Relator. 225.06.97. (SF). CASo Relator Seno Emília Femandes,
Filho veda qualquer tipo de discriminação das empresas em razão do sexo. tramitando em conjunto.

Apenso ao PL 382/91 de autoria da Dep. Rita Camata

PL382191 Dep. Rita Camata Versa sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, vedando a discriminação Aguardando Parecer. 25/06/1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais (CAS) Relator
em razão do sexo Seno Emilia Fernandes, tramitando em conjunto com o PLS 00147 1995.

PLS 1.291-A/9S autor não Instilui o Vale-Leite que o empregador, pessoa juridica, entregará ao empregado Arquivado definitivamente. 01.10.97. (CD) Mesa Diretora. Arquivado nos termos do
identificado com salário equivalente até 3 salários minimos (o trabalhador teri! direito a um litro artigo 58, parágrafo quarto do RI.

diário

PL 1.l«I9S Dep. Fausto Martello Beneficia a gestante de baixa renda, permitindo que as pessoas jurldicas que Em tramitação nas Comissires. 20/1111997 (CO) Com. Economia Ind. e Comércio
adotem o p.rograma tenham dedução de imposto de renda até o limite estabelecido (CElC). Encaminhado a CSSF.
no lucro tributável, podendo eventual excesso ser transferido para dedução nos
dois exerclcios financeiros seguintes

PL 1.461196 Dep. Domingos Estabelece pensão especial aos dependentes de vitimas de violência pela posse da Em tramitação nas Comissões. 09/09/1997 (CO) Com. Seguridade Social e Famllia
Dutra. terra (CSSF) Parecer favorável do relator, Oep. Armando Abllio, com substitutivo
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS I

PROPOSiÇÃO AUTORIA EMENTA ÚLTIMA AÇAO
PL 25113196 Oep. Leonel Pavan Altera o inciso VIII do art. 20 da Lei 8036, de 1I de maio de 1990, que dispõe Anexado. 17/01/1997 (CO) Mesa Diretora. Apensado ao PL.913/91

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS, de forma a permitir ao
trabalhador o saque de sua conta após dois anos de inatividade

PL 5542190 Oep. José Serra Amplia a possibilidade de movimentação da conta vinculada do FGTS para os Anexado. 16/06/1993 (CO) Mesa Diretora. Deferido OF. SIN, da CTASP, solicitando
trabalhadores de baixa renda e dá outrs providências. apensaçAo deste ao PL 91319 \.

PL 041197 Senado Federal Dispõe sobre a reserva de recursos para financiamentos habitacionais em beneficio Pronto para a Ordem do Oia na Comissão. 12.08.97. (SF)-CCJ. Devolvida pelo Relator,
da mulher chefe de família. eslando a matéria em condições de ser inclulda na pauta de reeinillo da Comissllo.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

PROPOSiÇÃO I AUTORIA EMENTA ÚLTIMA AÇAO

ASSUNTO: ACESSO AO PODER

PL 7113195 Oep. Marta Suplicy e Propõe alleração no art. 92 do Código Eleitoral, para fixar o percenlual mínimo de Pronlo para a Ordem do Dia. 09/07/1997 (CO) Plenário (PLEN) Leitura e Publicação do
outros 30% de candidatos que devem constar da lista dos partidos politicos para as Parecer da CCJR.

eleições que obedecem o sislema de voto proporcional

PL 2766197 Oep. Martha Suplicy Acrescenla parágrafo ao art. 104 do Código Eleitoral, determinando que das Em tramitação nas Comissões. 27/08/1997 (CO) Com. Consto e Justiça e Redação
cédulas eleitorais ou do painel das umas conste o sexo do candidato (CCJR) relator Dep. Roland Lavigne.

PL38197 Seno Emilia Acrescenla parágrafo ao art. 104 do Código Eleitoral, determinando que das Pronto para Ordem do Dia na Com1ssilo. 01.10.97. (SF) CCJ. Devolvida pelo Relator,
Fernandes cédulas eleitorais ou do painel das umaS conste o sexo do candidato eslando a matéria em condições de ser inclu!da nápaula de reunião da Comissão.

PL3.099197 Seno Júnia Marise Dispõe sobre o precentual m!nimo (20%) de candidatas que deve constar da lista Remetido a Câmara dos Deputados. 0!l/05/1997 (SF) Subsecrelaria do Expedieme
dos partidos políticos para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional e Remessa OF. SF 506, ao Primeiro Secretário da Cãrnara dos Deputados, encaminhando o
dá outra providências. (Altera o art. 92 do Código Eleitoral) projeto para revisAo, nos termos do art. 65 da Constituiçllo Federal.

PLS35197 Seno Coutinho Jorge Estabelece a quota minima de 20% de candidaturas de mulheres para as eleições ComissAo de Constituição e Justiça, em I1.3.97.
proporcionais e ainda a adaptação dos partidos politicos a este sistema

PEC 509197 Oep. Feu Rosa e Acrescenta art. ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Coord. de Comissões Permanentes I(CO) - encaminhada a CCJR.
outros.

PEC 510197 Oep. Feu Rosa e Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Constituiçllo Federal. Coord. Comissões Permanentes (CO) - encaminhada a CCJR.
outros.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

PROPOSiÇÃO I AUTORIA I EMENTA '. I - ÚLTIMA AÇAO

ASSUNTO: MEIOS DE COMUNICAÇÃO

PL3.996197 I~ep. Teima de \~ria nas programações da RadiobrÍ5 espaço institucional para o conselho\Plenário _ apresentação do projeto pela Dep. TeIma de Souza.
Souza. Nacional dos Direitos da Mulher e ONGS.
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Anexo 11
PODER JUDICIÁRIO - JUSTiÇA ESTADUAL

Dlatribuiçlo do número de magistrados, segundo o gênero, por Unidades da Federaçlo

UF =~~.":::=:,,.,::( .~Jhe:;~:'••11. =~:;':'::'::':",:MUfne::~;~l11;;
AC

AM
AP

PA

22 9 31 70,97% 29,03%
79 36 115 68,70% 31,30%
33 10 43 76,74% 23,26%

RO 69 15 84 82,14% 17,86%
RR 23 3 26 88,46% 11,54%
TO 63 22 85 74,12% 25.88%

AL
BA
CE 205 94 299 68,56% 31,44%
MA 170 51 221 76,92% 23,08%
PB 139 21 160 86,88% 13,13%
PE 401 54 455 88,13% 11.87%
PI 101 29 130 77,69% 22,31%
RN 93 39 132 70,45% 29,55%
SE 44 55 99 44.44% 55,56%

ES
MG

RJ 447
SP 1.354

228
262

675 66,22%
1.616 83,79%

33,78%
16,21%

·:2fA9% .. ··
PR 396
SC

. 110 506 78,26% 21,74%

RS 386 198 584 66,10%. 33.90%
1Ri··sut... .:.·:.712.···,·;:: .:.: :308"':':)'!:"':':'" ·tJl90 : ... .71*74.%··:.:21~%.·
CF 120 69 189 63,49% 36,51%
GO 162 55 217 • 74,65% 25.35%
MS 142 10 152 93,42% 6,58%
MT 79 30 109 72,48% 27.52%
IRiCtr*o4nte ,::103::·.. ··)·'-:",:: ·:·1M ." ..... :, }{':,:" ·:667.• ' .:: ·::75.41%:····: :'.~S9%··

_"~itttW#!MWi~lItf!@%!@tW"~~mi@ iiWm;WU2,I,{@IH@{ ::;m:'l:"'f.t#W!Mt!!I••~:~f:;r
Fonte: 0ad06 fomecido6 peIo& Tribunais Estaduais no período de julho e aaosto de 1997.
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Anexo 111
JUSTiÇA DO TRABALHO

Dlstrlbuiç'o.do número de magistrados de 1· e 2· instâncias, segundo o gênero, por Regióes

REGIAO

1"

3"

4"

S"

6".,.
S"

10"

11"

12"

150 160 310 48,39% 51,61%
136 63 199 68,34% 31,66%
417 129 546 76,37% 23,63%
287 128 415 69,16% 30,84%
197 103 300 65,67% 34,33%

35 35 70 50.00% 50,00%
271 81 352 76,99% 23,01%
41 21 62 66,13% 33,87%
91 32 123 73,98% 26,02%
58 41 99 58,59% 41,41%

13"

14"

15" 170 102 272 62,50% 37,50%
16" 41 15 56 73,21%1 26.79%
17" 56 36 92 60,87% 39,13%
18" 132 37 169 78,11% 21,89%
19" 53 12 65 81,54% 18,46%
20" 14 10 24. 58,33% 41,67%
21" 68 20 88 77,27% 22,73%
22" 29 9 38 76,32% 23,68%
23" 64 20 84 76,19% 23.81%
24" 55 14 69 79,71% 20.29%
t.l"~#fMrrWi.i '[Mf@~Bst%[,~~m ·Mi[li,'i"[l~:W* :#il#t'~?W1M :@tt.;""''.~MlI :~g@lI-J~I\fJ(lMm}@
Fonte: Dados fomecJdos pelos TRT, no período ele junho e julho ele 1997.



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA'DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 05921

Anexo IV
JUSTiÇA DO TRABALHO

Dlstribuiçjo dos cargos DA8-S e DA8-6, ou equivalentes, segundo o gênero, por Regiões

REGIAO

s'
9'"

10"
11'
128

13'

94 98 192 48,96% 51,04%
128 153 281 45,55% 54,45%

·131 84 215 60,93% 39,07%
65 92 157 41,40% 58,60%
55 66 121 45,45% 54,55%
61 75 136 44,85% 55,15%

34 36 70 48,57% 51,43% "
52 55 107 48,60% 51,40%
40 32 72 55.56% 44.44%
13 31 44 29.55% 70.45%
49 34 63 59.04% 40.,96%
38 16 54 70,37% 29,63%

14'
15' 65 98 163 39,88% 60,12%
16' 13 14 27 48,15% 51,85%
171' 22 13 35 62,86% 37,14%
18' 33 15 48 68,75% 31,25%
19' 16 16 32 50,00% 50,00%
20" 17 11 28 60,71% 39.29%
21' 22 10 32 68,75% 31.25%
228 11 11 22 50,00% 50.00%
23' 19 11 30 63.33% 36.67%
24' 8 8 16 50.00% 50,00%
:_~M#tiWmg@mM'Mii@M(NW@fi~WJ;;Ml%ml#i,.")ilH ttt_'.:}}Wtt:~:.~.~::t::::r

Fonte: Dados fornecidos pelos TRT, no período de Junho e Julho de 1997.
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Anexo V
PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

DIstrlbuJ~o do númeto d. ",.gJatrados, 8egundo o {lênero, por Unld.du ~. Fed.,.~o

Março de 1998

IA #DIVlOI #DIV/O!
~ 6 2 8 75,00% 25,00%
IA 5 2 7 71,43% 28,57%
PA 7 1 8 87,50% 12,50%
RO 6 1 7 85,71%. 14,29%
RR 8 1 9 88,89% 11,11%
TO 1 1 2 50,00% 50,00%
R;i:'Nofta":::::::::::';:::;:é'::'::::: ::,:,::::::;,:, :,:,:=33::,:,::,: ::?:::'f ::(:'f: i:::,:,:e:::i"; :.::':: ::::;:'::::':":::'41:::::::, :,:.: .:..., ,::;::::.,:aol4l%·': ::.: :::::::::':1ti51MP::::'::
AI.. 6 1 7 85,71% 14,29%
BA 7 O 7 100,00% 0,00%
CE 6 1 7 85,71% 14,29%
!MA n.d. 3 n.d. n.d. n.d.
PB 8 O 8 100,00% 0,00%
PE 7 O 7 100,00% 0,00%
PI 5 O 5 100,00% 0,00%
RN 7 . O 7 100,00% 0,00%
SE 6 1 7 85,71% 14,29%
fi:."Hordate:·: ',. ·:::132::::',' :·::::::·::S'L· ::.:: ·:119::>::: .:;::::1Bll1%::::::::;;21~Uo/.;::;:;::;f

ES 6 1 7 85,71% 14,29%
Me; 10 4 14 71,43% 28,57%
RJ
SP
It;::SUdHa,;····::

PR
se
RS
~:·sui . , .. ,
DF

GO

6 1 7 85,71% 14,29%

8 n.d. n.d. n.d. n.d.
12 1 13 92.31% 7,69%
7 O 7 100,00% 0,00%

, ':':"'" "27,::. .. "'1::.'::"::";'; " .,:::':18::::, , ,. :::9'~U%' ·;.;·:,:3~1I"" ..

24 4 28 85,71% 14,29%

MT 12 1 13 92,31% 7,69%
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Anexo VI
PODER JUDICIÁRIO· TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

Di&tribuiç~odos cargos DAS-5 e DAS-6, ou equivalentes, segundo o gllnero, por Unidades da Federaç~o

UF .:~~,:,:,i';::;:';':·:::.;í~::~=·;~ :: :.:.:.:... :·••:·.·•.;::.1~i.1~!:!~ ~~;::::);~==~1;;1l~=.~::::~.
AC #DIVlO! #DIVlO!
AM 2 3 5 40,00% 60,00%
AP 2 1 3 66,67% 33,33%
PA 3 2 5· 60,00% 40,00%
RO 3 2 5 60,00% 40,00%
RR 3 2 5 .60,00% 40,00%
TO 4 1 5 80,00% 20,00%
~iN0rt8:'~:::::::'::':':::::::\:Ü:::M' ::::::~::::·::~:,::N·1·'?:n::?:r'(:::.:· ;:f:'\ :~:::~::::i':1::!::::::::!H!n:::. :::::.::::::::)t:::::28:,}::/H·::::W:::: ·:J·:·:::':·:60~71:%:!::':.::: :f: \:M:~~:!.'29%'::'!:::i:~:

AL 3 2 5 60,00% 40,00%
BA 1 5 6 16,67% 83,33%
eE 4 2 6 66,67% 33,33%
MA O #DIVlO! #DIVlO!
PB 4 1 5 80,00% 20,00%
PE 2 4 6 33,33% 66,67%
PI 1 4 5 20,00% 80,00%
RN 3 2 5 60,00% 40,00%
SE 3 2 5 " 60,00% 40,00%
!Ri::No!duta:/::?:::::':?i::::::H::·::::::·;::,::21??::::!:=!}}? :\!::::·:::::·::::::22:~:~::.::::::/:: :l:{r?:!:-:..::::id.:.:::::::?::::: ':::(::,:041.84%::::" ·:.n:}::::::·'11:~~6%\·:·::::

ES #DIVlO! #DIVlO!
MG 4 2 6 66,67% 33,33%
RJ 4 2 6 66,67% 33,33%
SP 3 3 6 50,00% 50,00%
ft:~:':':::::::::'::::':::::' ·:':.:·:':::::::::'11:\:::"::'::-'::;: :::':{:)::)/(:::1a:::·:.::}::?{ ::):,,:,:61;11%::'::::':' :i\:':::.~It%::::::::

PR
se 5 1 6 83,33% 16,67%
RS 6 2 8 75,00% 25,00%
IRi:SUI":::"':<':': ""11::::':: ::-:::!3:':::::'::::,}::! :':::::'/::A<4::::"c c;: .. :18;51%'...: ..n:r LZ1'~.3%·

DF 4 1 5 80,00% 20,00%
GO 4 1 5 80,00% 20,00%
MS 4,1 5 80,00% 20,00%
MT 2 3 5 40,00% 60,00%
Ift:Ceniro-Oeste::··· .14 , :...;; I· '. "'6.:"': .:i:'H '::::-::::::::':20 .,. ':":H::':::70;OO% .. ::. ::30jO~'{'"

~~4~i~r@lm~~1~ l~*~)mll~~~t"W~~j~j1~~Mti~ ~~n~l:;~~~~fMU~rfmMt:w.J :lf.~~r.~l~l~f~~~rtlt~ l~~~f:~t~IP.lll5j~~j~~;~lt, rff~~~~k,...,,:~'. ".:.".:, ".:l;~;~;@~~~~~
Fonte: Dados fornecidos pelos TRE, no perlodo Junho/agosto de 1997.
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Eleições Gerais - 1990
NúmeIO de cmdidato. in$Crito• • eleito., por Unidade•• Fedllnlçio, segundo o callJO ti o .exo

~, ')" ~";;
<

::~r~~~.,·~~~~1~~: r.::.~~w~~·.·,-,~ ::~0~Kt:~~~~~~::! ~~:W?W~:: "~:{W~:~~r. ~, ....... '.

UF :,.:'iCflàíl"'> ""'W/Küíiii_;f:"!'t" >iH'lWMWi< ··L........ ('···· '::.;:. ~ .t.íijho<à'., ~. Muill...

candidlllO EIoilo CanclIdIta EIoIa bne!ldato EIoilo ~ldall EIoila Candidato EIoito Candidall EIoila candidato Eloilo Candidall Eloila

AC n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d
AM n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. nd.
M' n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. n.d.
PA 4 1 O O 5 1 O O 104 16 4 1 500 39 31 2
RO n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. n.d n.d n.d.
RR 6 1 O O 20 2 1 O 33 7 1 1 233 19 23 5
TO n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d n.d.
IlNOf1e . .:,:10 : ..., .'.;"'0"> :"'0"" :25 {3 1" O :: 137 23 If li 733 58 54 ..,
Al 4 1 O O 3 1 O O 49 9 1 O 246 25 11 2
BA n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
k:E 4 1 O O 3 1 O O 99 21 11 1 422 44 25 2
MA 2 1 1 O 3 1 O O 82 17 2 1 381 40 26 2
PB n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. n.d. . n.d. n.d. n.d nd nd.
PE n.d. 1 n.d. n.d. n.d. ól.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d n.d. n.d.
PI 4 1 O O 4 1 O O 49 10 2 O 166 30 8 O
RN 4 1 1 O 3 1 O O 23 8 1 O 106 24 8 O
SE 3 1 O O 4 1 O O 68 8 5 O 229 24 19 O
R.NanlfttIÓ ';' ". . 21 " ,,::,:.,. :2 0";''- "'20 .' • ts O: O 370 73 22 2 1.550 . 187 87 ts
ES 4 1 O O 7 1 O O 83 7 11 3 362. 28 23 2
MG 7 1 O O 7 O 1 1 353 52 17 1 1.057 75 74 2
RJ n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 39 nd. 7 n.d 61 nd 9
SP n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d n.d. n.d n.d.

R.SIldd" ",'.' ':11\ .. ,,,,.:: :'+0. :':;"'0::/.' :14'" ,i. '1:,' 1 1 ..3tl 811 211 11 1.418 114 87 13
PR n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d n.d. n.d. nd. n.d nd nd
se 6 1 O O 4 1 O O 88 14 6 2 257 40 . 17 O
RS n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d n.d n.d. nd. n.d. n.d n.d.
FUIlÍ '.' ... a'},· ""3\': """O'?:: :"O\- ... ,to?:::. '''-''1' o o ~"'IIII 1" 6 2 257 40 11 o
DF n.d. 1 n.d. n.d. n.d. 'n.d. n.d n.d. 99 7 22 1 366 21 40 .. 3
GO n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. nd nd nd nd.
MS n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d n.d n.d n.d. n.d nd. nd. nd.
MT n.d. 1 1 O n.d. n.d. O O n.d n.d. 2 O n.d. n.d. 11 1
R.C~lit·· Q .•.• JWttAi:,'w':.:U:SI ,:::>o:·n: :';'i·O' . crI' :0(:.: IV 7 24 1 3Ilts 21 51 ..
~. ..•• ',-,

,
"" ", ,". J> \~.{.%.~~:1 $Il'.áWil líl,~~;i:; #.~.@: \~WH~~mt úl1J1# :\iUMW "h'.?) 'im"'~:' %'t«nr

Fonte: Dados fornocldos poIos TRE
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Eleições Gerais -1994
Número de candidatos lnacritOIl e eleitOll, porUnidadu chl Fede~.lItI(Jundo o cargo e o nxo

~:w:~!:r@mKt1tt~{_m.fJ{m~ti~twk_•.QlIIJjf~~it@m1~::sii:latMhtmbdJaitt_'MffAtNtÚ~~tt~I·:t::~~~~fW:·
UF Icl.-.,~~~T~=~~1Eid:~-;-t~id:'k~ IClnd~da IClndida~~
AC I n.d. I 1 I n.d. I n.d. r n.d. I n.d. ~ n.d. I ii.d. I o.i!. I od. I o.d I o.a I n.d. I n.d
IAM I od I 1 I o.d. I o.d. I nd. I o.d. I nd. I n.d. I n.d. I n d. I n.d. I n.d. I n.d. I n d.
IAP I n d. I 1 I o.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I o.d. I n.d. I n.d
PA I n.d. I 1 I n.d. I o 1 n.d. I 2 I n.d. 1 o I n.d. I 14 I o.d. 1 3 I o.d. I 38
RO I 6 I 1 I o 1 o I 11 I 2 I o I o I 61 I 7 1 7 I 1 1 220 I 19
RR I 4 I 1 I 1 I o 1 6 I 1 I 1 I 1 I 41 I B I 7 I o I 103 I 14
TO I 4 I 1 I o 1 o I B I 2 I o I o I 32 I B I 2 I 1 I 138 I 24
R.Nort. I t •. 1~;·r·'FL1j;IY(FJ·2n,l:'I T 1'- r~1-1"'1~r-37~I-ül~5T;j8r"."I··· 115
IA!. I 3 11 I 1 J o J 6 J 2 I 1 I () I 39 I 8 1 1 I 1 1 108 I 25
BA I n.d I 1 I n d. I o.d. I o.d. I n.d. 1 o.d. I o.d. 1 n.d I o.d. 1 o.d. I o.d. 1 o.d. I o.d.
CE I 4 I 1 I 1 I o I 7 I 2 I 2 I o I 84 , 22 I 3 1 o I 291 I 44
MA I 1 I o I 1 , 1 I 7 I 2 I o I () I 93 I 17 1 4 I 1 I 363 I 39
PB I o.d. I 1 I n.d. I o I n.d. I 2 I o.d. I o I o d. I 12 I o.d. I o 1 od. I 32
PE I 6 I 1 I o I o 1 11 I 2 1 o I o I 110 I 25 I 6 I o I 259 I 47
pt I 4 I 1 I o I o I 6 , 2 I o , o 1 41 I 10 I 1 I o I 112 I 30
RN I 4 , 1 I 1 , o I 8 , 2 I o , o 1 39 I 8 I 1 I o 1 123 I 24
SE I 3 I 1 I 1 , o 1 5 I 2 1 o I o I 32 I B 1 1 I o I 138 I 21
R. Nontotále . I ,. 25" I '11" F's.I:;;'l: . r:scFT'fs"T 3' , "0 . I '438 '11lfT-1fJ.2 I UNI 2&2
ES I 3 I 1 I 1 , o I 8 I 2 I 1 I o I 69 I 9 I 5 I 1 1 245 I 28
MG I 8 I 1 I o I o I 11 I 2 I 1 I o 1 313 I 51 I 15 I 2 1 663 I 75
'RJ I od. I 1 I o.d. I n.d. 1 11 I 1 1 2 I 1 I 332 I 40 I 27 I 6 I 909 I 57
Isp I o.d I 1 I n.d. I n.d. I o.d. I n.d.• I n.d. I n.d. I n.d. I o.d. I o.d. I o.d. I n.d. I n.d
lR.lIudeile<'·"· I 11 I· "4 'F ,,;;t':q,o ' I '30 "1:< IS 'I '4" I 1'~171r'ljiJO-I="fl---r I-U17r 160
IPR I n.d I 1 I o.d. I o.d. I o.d. I 2 I o.d. I o I n.d I 30 I n.d I o I n.d. I 53
se I 3 I 1 I 1 I o I 7 I 2 I 1 I o I 60 I 16 I 4 I o I 170 I 39
RS I o.d. I 1 I o.d. I o.d. I o.d. , o.d. I od. 1 o.d I o.d I o.d. I n.d I n.d. I n.d I nd.
Muf . I a-T~-I 'r~o I 7'-:- I 41 1· r-o -I -60 I 4e I ... I ... o' I 170- I 112
DF I n.d. I 1 I n.d. I n.d. 1 o.d. I o.d. 1 n d. I n.d. I 66 I 7 1- 6 I - i' I 197' I 22
GO I n.d. I 1 I n.d. I n.d. I n.d. I nd. I n.d. I n.d. I n d. I n d I n d. I n d. I n.d. I n.d
MS I n.d. I 1 I n.d. I n.d. I o.d. I o.d. I n.d. I n.d. I o.d. I n d I n d. I' Ii.d. 1 i06 I 23
IMT I n.d I 1 I o I' o 1 n.d. I o.d. 1 o I o I o.d I o.d 1 2 I 1 I n.d I n.d

;: 45
:WW4'

Fonte: Dados f"",.cid". pelos TRE

'ADUAli~T;';;>"

LIu......
1êZl_1I l~

n d. I n.d.
n.d I od.
o.d. I n.d.
n.d. I 3
21 I 5
16 I 3
8 I o
"5 I 11
7 I 2

n.d I n.d.
26 I 2
21 I 3
nd I 4
15 I 2
7 I o
11 I 3
10 I 3
117 I 'Ill
10 I 2
55 I 2
97 I 13
n.d. I n.d.
16í I 11
o d I 1
4 I 1

nd I od
4 I 2
20 I 2
nd I o d
9 I 1
6 I 2
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'AC I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.
AM I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.
AP I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I' n.d. I n.d.
PA. I o.d. I 122 I o.d. I 6 I n.d. I 1.231 I n.d. I 136
RO I 157 I 40 I 6 I O I 4.808 I 361 I 539 I 35
RR I 24 I 7 I 1 I 1 I 691 I 72 I 118' I 15
TO I 337 I 112 I 21 I 9 I 6.378 I 979 I 715 I 121

Al 268 88 24 12 7.518 850 774 108
BA. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.
CE I 432 I 176 I 34 I 8 I 12.266 I 2.219 I 1.819 I 265
MA. I o.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.
PB I n.d. I 157 I n.d. I 14 I n.d. I 1.805 I n.d. I 216
PE I n.d. I n.d. . I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.
PI I 341 I 140 I 29 I 8 I 5.495 I 1.297 I 581 I 137
RN I 404 I 152 I 41 I 11 I 7.717 I 1.504 I 921 I 160
SE I n.d. I 69 I n.d. I 6 I n.d. I 722 I n.d. I 70
R.i~w't:n::::1 {,"}:1l;USJN?: r'!'Ut:t1S1\\:,::::;,.ii#tt1B::(t{1.'::;:/:::::59wn:::::l··:?i32.9Q8.:::::'1 ':l:tJ~3Ql}!;: '" ::t: '4.09$:: '.:: I::}::" '1151' \:.::::.
ES 189 67 8 1 8.746 814 895 60
MG I n.d. I 738 I n.d. I 18 I n.d. I 7.681 I n.d. I 536
RJ I n.d. I 81 I ri.d. I I n.d. I 1.073 I n.d. I 70
SP n.d. n.d.. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ft~tirtr'::n:{:t:)189.JI:::::·}r::::8eíJ':'{::;:···'·""";' Q ::/HU·"11\::/··g }?8;746 ' .•: I··..:.. 9.508 89&':': ?:;)066.::'}
PR I n.d. 364 n.d. 7 n.d. 3.471 n.d. 210
SC I 635 I 258 I 9 -- I 2 I 13.484 I 2.526 I 1.028 I 124
RS I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.

t:::::::;'UU:A':{ )f}:"O, }{(:=:·:A3..,f64"· ":-!.9V1": ---:-cTIIJJie::.:.···:· 334 ',"
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

GO I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d. I n.d.
MS I 155 I 76 I 10 I 1 I 5.553 I 724 I 572 I 53
MT I n.d. I n.d. I 15 I 5 I n.d. I n.d. I 764 I 101

Fonte: Dados fornecidos pelos TRE
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Anexo X
Eleições Municipais. 1996

Número de candidalos inscritos e eleilos, por Unidades da Federação, segundo o cargo e o sexo

-=}~-Candidato 'Eleito Candidata IEleita Candidato Eleito Candidata IEleita

j
o
~

~
00

AC I n.d~ - I· n.a. 1 n.d. 1 n.d: -, -n.d - 1- - n.d. - 1 n.d. 1 n.d.
AM I n.d. 1 n.d. 1 n.d. I n.d. I n.d. 1 n.d. 1 n.d. 1 n.d.
AP I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d.
PA I n.d. 1 150 I n.d. 1 9 I n.d. I 1.325 I n.d. 1 180
RO I 187 1 46 I 19 I 4 I 2.771 1 467 I 647 I 63
RR I 33 I 14 I 3 I 1 I 624 I 130 I 144 I 26
TO I 360 1 139 I 32 1 12 1 4.098 I 1.562 I 794 I 232
R,N~:f}!Y:! :::JIff~$Q:\if::r }:n:r34$i:\:?::::in:::::~>:mr::=n::r:r~J::::::Y :\::m:f:..té3::: ':···:·3.484::;:::1.$85';;: c::: .:$01 :Xi:
iAL 294 83 48 18 4.250 859 714 135
BA n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. n.d. n.d.
CE I 445 1 168 I 53 I 16. I 8.162 1 2.178 I 1.901 I 342
MA I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d. I n.d. I n.d.
PB I 462 1 211 1 48 1 ·12 15.949 12.162 I 1.327 I 339
PE I 523 1 166 I 36 I '13 I n.d. I 1.750 I n.d. I 191
PI I 498 I 191 I 59 I 30 I 5.112 1 1.838 I 1.087 I 267
RN I 424 I 166 I 48 I 18 I 5.224 I 1.635 I 1.010 I 246
SE I 238 1 70 I 31 I . 5 I 3.409· I 704 I 759 I 95

"::·11~12&:r:::·:&.798 :.:: .:: :1.615.:<:'
n.d. n.d. n.d.

MG I n.d. I 816 I n.d. I 37 I n.d. I 8.179 I n.d. I 904
RJ I n.d. I 88 I n.d. I 3 I n.d. 1 1.187 I n.d. I 76
SP I n.d. I n.d. . I n.d. I n.d. '1 n.d. I n.d. I n.d. 1 n.d.
R,' $u••lt'::::::·' TIWfTô.JN][rIT'lio.iT::FFr:Tf;TI8lf.:-:~:qr 1.E:T::T'40 c::gI::,)::(:~:(l:. ):::\~~::::.!: li :cc:'::I: ,Co::: esoT·-,C
PR n.d. 387 n.d. 12 n.d. 3.605 n.d. 379
se I 661 1 288 I 27 1 7 1 9.374 1 2.7121 1.745 1 259
RS I n.d. 1 n.d. 1 n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 n.d.

::: 8.3'1't::
n.d.

GO I n.d. I n.d. I' n.d. I n.d. H H n.tI I n.d. I n.d.
MS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. o.d. n.d.
MT I n.d. 1 n.d. I n.d. 1 o.d. 1 o.d. 1 o.d. I n.d. 1 n.d.
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Anexo XI

PARÁ

4 O
5 O

500 31

O 0,00%
O 0,00%
1 5,88%
2 4,88%

O 0,00%
O 0,00%
3 17,65%
3 7,32%

2

1
1

1

38

39

14

163,70%

0,00%
0,00%

5,84%
.::'.

Eleição Estadual

n.d.
n.d.

n.d.

.:::.

n.d.

104 4

Senador n~.

Deputado Estadual n.d.
Deputado Federal n.d.

Governador n.d.

Deputado Estadual
1:194::::::\::::00:;::);::):::) fi·

Senador
Deputado Federal

Eleição Municipal

.~.i'fllrI:t:::::nnm:::-!w=~:~i::=::~:i~;~:::::::i:iiH::::;::::;:~=ttlf,::~::;:;::.
19920> :.... ... "'.. . :.,," ... 0'::;':;";::'::0::::'.::: : .::::: .. ,.:.'.:::":: :': :',:; :::'.:::" ·0:0:::0':'0:: .

Prefeito n.d. n.d. 122 9 6,87%
Vereador n.d. n.d. 1.231 180 12,76%
1996 ."': "".: ...
Prefeito n.d. n.d. 150 9
Vereador n.d. n.d. 1.325 180

5,66%
11,96%



Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 05929

Anexo XII

RONDÔNIA

Eleição Estadual

-=====~Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d..
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1S94::::(::::"(:i:i'::;:::::,::.:i

Governador
Senador
Deoutado Federal
Deputado Estadual

6
11
61

220

o
o
7

21

0,00%
0,00%

10,29%
8,71%

1
2
7

19

o
o
1
5

0,00%
0,00%

12,50%
20,83%

Eleição Municipal

I••«illl :~ji:~=:;:í!~?=:='l!m:::J=;i::::::: '::~:;,~~=::l;:::i:#~::::;::=::;~::!!:::;:~::::::
1992:::::'",::::::·::::::,::,:: ". ""''''::::'::'::::'':/',:: ': ..

Prefeito 157 6 3,68% 40 4 9,09%
Vereador 4.808 539 10,08% 361 63 14,86%

4
1198. '; ,:::,.;~:;:;, .... ;.: 0,° ::::::':.•..•. ~; '" •• " ••::',', ::::: .::: • ':.:':'::"'::""':.: , . "

Prefeito 187 19 9,22% 46
Vereador 2.771 647 18,93% 467 63 11,89%
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Anexo XIII

RORAIMA

Eleição Estadual

3

1

144

118

Eleição Municipal

33

24

624

691
,., ... ,;;.:::

Vereador

Vereador
1:991;;'::;:':',:;; ...:.. :.:."'.";':' ... :::.
Prefeito

,,':::Homens::::::,: :::::Mulheres::·::·: :::~',Mulheres: ·::,'Homens::'::: ::::·'·Mulheres:.::' :'%;:Mulheres:
':192::,:::::·:·.:)·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·,:,·:·:::·:·:-:-:) ':'::'::::

Prefeito



Março de 1998

Governador n.d.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Anexo XIV

TOCANTINS

Eleição Estadual

Quinta-feira 12 05931

Senador n.d.
Deoutado Federal n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Oeoutado Estadual n.d.
1994,'::,:",:::",::::::::,:,::,:,,:::::·,:,(,:·:.:::·
Governador
Senador
Deoutado Federal
Deputado Estadual

4
8

32
138

n.d.
." '"

o
o
2
8

n.d.
... ,.. ":""'.

0,00%
0,00%
5,88%
5,48%

n.d.
..",. :,.:.::. '.':: o:·

1
2
8

24

o
o
1
o

0,00%
0,00%

11,11%
0,00%

Eleição Municipal

Prefeito 337 21 5,87% 112
Vereador 6.378 715 10,08% 979
1996 ' . . .
Prefeito 360 32 8,16% 139
Vereador 4.098 794 16,23% 1.562

12
232

12
232

9,68%
19,16%

7,95%
12,93%
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Anexo XV

ALAGOAS

Eleição Estadual

Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 3 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 49 1 2,00% 9 O 0,00%

Senador 6 1 14,29% 2 O 0,00%
Deputado Federal 39 1 2,50% 8 1 11,11%
Deputado Estadual 108 7 6,09% 25 2 7,41%

48

24
774

714

Eleição Municipal

294

268

4.250

7.518

Vereador

Vereador

Prefeito

Prefeito

~~~~ z:·:Homens:::::':'::~:MUlhems:,:::%:Mulheres::?:.j'iomens::?:: :::i::::M.tllheres'::::~ i~::MUlheres:

1992: :':::::::::~::::o: ".. ::~:;.' :':-~::<;:: ,;.:~~ :>~;:.::~~ j:~-:.: ~ ;'~~'

1996
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Anexo XVI

CEARÁ

Eleição Estadual

Governador
Senador
Deputado Federal
Deputado Estadual
1.SH"~:~::::::::'::i:::n:::n/:;~:~{:~

Governador
Senador
Deputado Federal
Deputado Estadual

4
3

99
422

4
7

84
291

o
o

11
25

1 ,
2
3

26

0.00%
0.00%

10,00%
5.59%

.::?

20,00%
22,22%

3,45%
8.20%

1 o 0,00%
1 o 0,00%

21 1 4,55%
44 2 4,35%

" ':::,.'

1 o 0,00%
2 o 0,00%

22 o 0,00%
44 2 4.35%

8,33%
13,35%

16
342

176
2.219

7,30%
12,91%

34
1.819

Eleição Municipal

Prefeito 53 10,64% 168 16 8,70%

Vereador
1996

Prefeito

'. . "": ::~:·:HomenS::::':·,::::Mulhe~:·:::::%:Mulheres:::i:Homens:::::: ::,:,>Múlheres:::: ·:~''o:::Mulheres::·

1992'.i:: :,::i::: ~:~::,:.:,: ~~: ::::'::;:

LV...:e;...re.;;..a...:d.:....o..:r ....L-__~...:.=.L.___1'_'_.9.:....0.:....1J 18-'-',8.:....9'_'_%-L--,.__.2,;...1_7_8.1- 3_4_2~__1,;..3;,;,.5;.7_01c..;Jo
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Anexo XVII

MARANHÃO

Eleição Estadual

Março de 1998

:" ..
....\~~:'Homens::::::::::~:Mulberes~::·:: :~'$~:Mulhere5:::::Homens:::"::':::~Mulneres:::~ }l~:iMülheres'

·'.9.0~t~:: ,~:~~:~: :::i: ~:~ :::·:H-nn'
Governador 2
Senador 3
Deoutado Federal 82

Senador 7
Deputado Federal 93
Deputado Estadual 363

Eleição Municipal

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.



Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 05935·

Anexo XVIII

PARAÍBA

Eleição Estadual

1 n.d.
n.d.
n.d.:.
n.d.

n.d. 1 o 0,00%
n.d. 2 O 0,00%
n.d. 12 O 0,0070
n.d. 32 4 11,11%

5,38%
13,55%

211

157

2.162

1.805

9,41%
18,24%

48
1.327

Eleição Municipal

462
5.949Vereador

::::::HomenS':·::::: ',::::::Mulheres::::: :::~::Mulheres:: :-':::·HOme1'lS::::::::::::Mulneres:::::r:%;::Mtitheres::
f.Z:::t::.:.:.::':::.:.:.:::':::.:f;'::::.::::::: ;:.:.::.::.:::

Vereador n.d. n.d.
1896::::::.·:::; :..:.,,:<::,.:.. ..

Prefeito

Prefeito n.d. n.d.
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Anexo XIX

PERNAMBUCO

Eleição Estadual

Março de 1998

:ni:,Homens::,::,::" ,,,,i!:MuJheres::"i',;t,::o/ciiMulhereS,: .··!':'Homens:·,,:";i. :··.:.:'Multleres.":{I;:~:!MUlheres"t

·fl19O·':",:0i ;""':'i;i'::·;}':)::ii;HMti
Governador n.d.
Senador n.d.
Deoutado Federal n.d.
Deoutado Estadual n.d.
!laM:):!!::::,:!,;::.;;::::!:!,!:,!:!:"';j:;'::!:' t:·:·:

Governador
Senador
Deputado Federal
Deputado Estadual

n.d.

6
11

110
259

523

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

o
o
6

15

36

0,00%
0,00%
5,17%
5,47%

6,44%

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

1 n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

1
2

25
47

166
1.750

o
o
o
2

13
191

13
191

0,00%
0,00%
0,00%
4,08%
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Anexo XX

PIAuí

Eleição Estadual

ftlBO "':::)"")':':"::""'::)~:~"::':(i }:V: '.):: :.: o):}:: :::::::, }:: ,,1:::' '.:}::::::,:::: :'::i':'~:;: ::::: :~::)~.,: :.:. .:~: :':::'::i:i:::? ,::~::g:::::: :::::::'i o::: ~:::~)i .::i::,:::~.:,::: ::',::::::::::' \,:: :::.:, :', ::::::.,::::::.:,:: ::.,::.:

Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 49 2 3,92% 10 O 0,00%
Deputado Estadual 166 8 4,60% 30 O 0,00%
1:IN,,::'::':::::':::::}::):,:::':}::'::;': ," ','

Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 6 O 0,00% 2
Deputado Federal 41 1 2,38% 10

O
O

0,00%
0,00%

Deputado Estadual 112 7 5,88% 30 O 0,00%

Eleição Municipal

59 10,59%

29 7,84%
581 9,56%

1.087 17,54%Vereador
Prefeito

Prefeito
Vereador
1:996:::::::':::::::.:::

...,,>,+:.~:,>,>,m~: :·.·.,:Homens::·::':::: ·::::Muitleres:::·::' ::·%'MUlher'e$::::":'Homens,'::::::': ',·:·::,Mulheres>,: ::%:::MUlheres·:
1982:,:::::(.:,:</::;::,::::::,::,::,::::
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Anexo XXI

RIO GRANDE DO NORTE

Eleição Estadual

1 20,00% 1
o 0,00% 1
1 4,17% 8
8 7,02% 24

1 20,00% 1
o 0,00% 2
1 2,50% 8

11 8,21% 24

Março de 1998

404
7.717

424
5.224

41
921

48
1.010

10,17%
16,20%

152
1.504

166
1.635

10,59%
14,06%

9,78%
13,08%
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Anexo XXII

SERGIPE

:<,~:<:,:~ :;;';:; : : :: : ;: ' ;, ....:;:-:::;;; ;.: ;.~':'; ;·i :;:-:;: -.' ' ",' .. ::':::::: [.::::,:,:.:. ::;:':::>:: ...... :::;. ;': :':'~':.; :.~ 1; :,::. :,:.~{::.!; :'~'::::'::'~';'~':':':::

3 O 0,00% 1 O 0,00%
4 O 0,00% 1 O 0,00%

68 5 6,85% 8 O 0,00%
229 19 7,66% 24 O 0,00%

' .. ::':: .. ' .. : :::: r:::ô: ,.. ::': .. ::;.; :: .. ,::.::.

3 1 25,00% 1 O 0,00%
5 O 0,00% 2 O 0,00%

32 1 3,03% 8 O 0,00%
138 10 6,76% 21 3 12,50%

Senador

Senador

Deputado Federal

Governador

Deputado Estadual
1IH:·::;::::·::::}:':::::::::::::::::':

Eleição Estadual

1990:.::::·· ... ,::.):::::'::,:::::;:::.",

Deputado Estadual

Governador

Deputado Federal

Eleição Municipal

!!III=;.:~~~~
Prefeito ".d. ".d. 69 5 6,76%
Vereador n.d. n.d. 722 95 11,63%
1996 .: ..
Prefeito 238 31 11,52%
Vereador 3.409 759 18,21%

70
704

5
95

6,67%
11.89%
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Anexo XXIII

ESPÍRITO SANTO

Março de 1998

Eleição Estadual
',' ,::,. ·::~~ffJ%~~~lt@%itft@1. ...

··S(j:'Mulheres:,

o 0,00% 1 o 0,00%
o 0,00% 1 o 0,00%

11 11,70% 7 3 30,00%
23 5,97% 28 2 6,67%

1 25,00% 1 o 0,00%
1 11,11% 2 o 0,00%
5 6,76% 9 1 10,00%

10 3,92% 28 2 6,67%

Eleição Municipal
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Anexo XXIV

MINAS GERAIS

Eleição Estadual

Quinta-feira 12 05941

.............................."':::::Homens::::::::::: :;::&Mulheres:.:::4:::%::Mulheres:: ::}J:iomens:w."" )::}Mufhem.s::::f'i5:iMâlttems:
f..I9D:}:::~t:~:~(:::(:: :):i: :::::.~ ~::~

Governador 7 O 0,00% 1 O
Senador ~ 7 1 12,50% O:. 1
Deputado Federal 353 17 4,59% 52 . 1

Senador 11 1 8,33% 2 O
Deoutado Federal 313 15 4,57% 51 2
Deputado Estadual 663 55 7,66% 75 2

Eleição Municipal

.::::Mulheres::·: '::$:Mulheres'

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

0,00%
100,00%

1,89%
2,60%

0,00%
0,00%
3,71%
2,60%

4,71%
10,53%

4,34%
9,95%
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Anexoxx.v

RIO DE JANEIRO

Março de 1998

Governador n.d.
Senador n.d.
Deputado Federal n.d.
Deputado Estadual n.d.
1":,:,:,:,::::::::,,~:,:,:'(~'~"'~":{:::':':':'::; ~:,,:,'::'

Governador n.d.
Senador
Deputado Federal
Deputado Estadual

11
332
909

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
2

27
97

15.38%
7,52%
9,64%

n.d.
1 n.d.

n.d.
39

1 n.d.
1

40
57

7
9

1
_ 6

13

15.22%
12.86%

50.00%
13,04%
18,57%

Eleição Municipal

::.:·Homens::::,:: ::::Mulheres::,·" ::%·!Mulheres,·:::,:Homens::::::·::Muih:eres::::''*:'Mulheres,
1;JSZ!:!::P':" ::::::.::::\).:::.:::,::::

Prefeito . n.d.
Vereador n.d.

Prefeito n.d.
Vereador n.d.

n.d.
n.d.

••••0: .;

n.d.
n.d.

81 3 3,57%
1.073 76 6.61%

88 3 3,30%
1.187 76 6.02%
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Anexo XXVI

PARANÁ

Quinta-feira 12 05943

____II.E_feição Estadual

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

1 n.d.
2

30
53

o
o
1

0,00%
0,00%
1,85%

·f.2;:;~~:n?:;::;::::~?~ii:~~:::i::i}i·i:ii:i

Prefeito n.d.
Vereador n.d.
,.,:::\::;:::::::=~:i:::>~::::\~

Prefeito n.d.
Vereador n.d.

n.d.
n.d. 3.471

387
3.605

12
379

12
379

3,19%
9,84%

3,01%
9,51%
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Anexo XXVII

SANTA CATARINA

Eleição Estadual

Março de 1998

Governador
Senador
Deputado Federal
Deputado Estadual

1992:·
Prefeito
Vereador
1896 ..
Prefeito
Vereador

3
7

60
170

1 .

1
4
4

25,00%
12,50%
6,25%
2,30%

1
2

16
39

o
o
o
1

0,00%
0,00%
0,00%
2,50%
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Anexo XXVIII

DISTRITO FEDERAL

Quinta-feira 12 05945

Eleição

1990::,::::::,:,:,::,:::::::::)::::::::::

Governador n.d.
Senador n.d.
Deputado Federal
Deputado Distrital
18M·:::::::::""'::'::;:::::::::: ::'::'
Governador n.d.
Senador n.d.
Deputado Federal
Deputado Distrital

99
366

68
197

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

22
40

6
20

18,18%
9,85%

8,11%
9,22%

n.d.

':'::

n.d.

1 n.d.
n.d.

7
21

1 n.d.
n.d.

7
22

1

1
2

12,50%
12,50%

12,50%
8,33%

Anexo XXIX

MATO GROSSO DO SUL

Eleição Estadual
:. ·::::,::~~::~:::::~::::x:~:::::::~~,::::::::::: ., .ti$:~::::::::::::::ttlirt:l;t;tl; tllt:mfm::~::tmt:ttikml~>.·:.~:..':~.·~.~.:.::;.:·.~ ..~.::.1~.~.~.~r.~".}.;~.::.:?~·.~.~ ..~.~~.~.~:.:j·.~:.';:,'j?.::.'~;.'~;.~.~.~.j

::~r..:,.p..;::·::.:.·:~:·:~.··.~,:,·.~,·.:·.~,F,:.::,~.:~::.~,.;,'~.','.".~.~::./.;,:,.:.~.::.':~.::::",:-~.:~.:,::~,:.~,:,::r.:.",.'.~,.~,':.:.:,~:~.:.'.~.:.~.,l:[.l.::.~ ..~,·::·::~.:.:.~.::~.:.·.;.~,;:::,.~:~.~::,.:.:.L:.:.}.:.:.~::.~~,:.~.::.:::," -- ......... .., --," --."" ',. Homens ·:··:Muthems .': ·%:,MUlheoos::·:::Homens::j': ·::::Multter.::::: ::%:MuU1eres:

Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d.
Deputado Federal n.d.
Deputado Estadual n.d.
1:994./ê:--:· ..

Governador n.d.
Senador n.d.
Deputado Federal n.d.
Deputado Estadual

n.d.
n.d.
n.d.

. ':.' .... :·i:: :::: ..,.

n.d.
n.d.
n.d.

106 9

n.d.
n.d.
n.d.

"':':'>::,

n.d.
n.d.

7.83%

n.d.
n.d.
n.d.

.' .: .....

1 n.d.
n.d.
n.d.

23 1 4,17%

Prefeito
Vereador
1996

155
5.553

10
572

6,06%
9,34%

76 n.d.
724 n.d.

Prefeito
Vereador

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d. n.d.
n.d. n.d.
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MATO GROSSO

Março de 1998

Eleição Estadual

-==:~.==~~=~
Governador n.d. 1 1 O 0.00%
Senador n.d. O n.d. O
Deputado Federal n.d. 2 n.d. O
Deputado Estadual n.d. 11 n.d. 1
1aN:·'::,':·:,·::::;r:::::·,:,:::·":.::::'::: p""::::-.:::: r:,,'::: ..:"'::': . I':

Governador n.d O 1. O 0,00%
Senador n.do O n.d. O
Deoutado Federal n.do 2 n.do 1
Deputado Estadual n.d. 6 n.do 2

Eleição Municipal

_~:~: ..~:~M.n~~~
Prefeito n.d. 15 n.do n.d.
Vereador nodo 764 n.d. n.d.
1996
Prefeito n.do nodo nod. nodo
Vereador n.do n.do n.d. n.do
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ANEXO XXXI - Taxas de Escolarização das Pessoas de 4 a 25 anos de
Idade por sexo, segundo Grandes Regiões e os Grupos de Idade - 1996

Quinta-feira 12 (}5947

Grandes Regiões T~deE~~ção(%)

e
Grupos de Idade

TOTAL HOMENS MULHERES
BRASa

4. 6 anca 55,4 54,6 56,3

7. 9 anos 91,4 90,7 92,1

Wal4anos 89,5 88,9 90,1

15.17 anos 66,8 65,5 68

18a24aoos 25,8 24,7 26,8

NORTE

4 a61lD011 47,8 46,7 48,8

7a9_ 84,4 83,S 85,3

10a 14 anos 85,2 84,6 85,8

15 a 17 anos 83,6 63,2 64

18a 24 anos 27,3 25,9 28,7

NORDESTE

4 a 6 anos 58,6 57,2 60,1

7a9anos 86 94,6 87,5

10a 14 anos 86 84,4 87,5

15.17 anos 64,2 62,3 66

18 a 24 anos 25,7 23,8 27,5

SUDESTE

4a6anos 58,8 58,4 59,2

7a9anos 95,5 95,2 95.8

10a 14 anos 92,5 92,4 92,6

15.17 anos 70,4 69,2 71,5

18 a 24 anos 26,3 25,9 26,8

SUL

4a6anos 46.7 46,2 47,2

7a9anos 96,3 96 96,'

10 a 14 anos 91,1 91,4 90,7

15a 17 anos 63,5 62,9 64

18 a 24 anos 23,1 22,2 23,9

CENTRO-OESTE

4.6anos 50,4 49,7 51,2

7a9anos 93,6 93,1 94,1

la a 14 anos 91.4 91,1 91,7

15 a 17 anos 68,3 67,2 69,5

18 a 24 anos 26,5 25 27.9

FONTE: ffiGE, Contagem da População de 1996.
9725009.999



05948 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

REQUERIMENTO

(Da Comina0 Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo visando à escolha e nomeação de
uma mulher para ocupar a próxima vaga de
Ministro que vier a ocorrer no Supremo
Tribunal Federal.

Senhor Presidente:

Requeremos V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, visando à escolha e nomeação de uma mulher

para a próxima vaga de Ministro que vier a ocorrer no Supremo Tribunal Federal.

• 'I

Sala das Sessões, em 1I :de~:\'d\;de 199~

DeputadaRI~A
Presidente

Ji~,'~
Deputad~ IMARÃES

Relato

INDICAÇÃO N° , DE 1997

(Da Comisslo Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial sobre a Mulher)

Sugere ao Poder Executivo a escolha e
nomeaçao de uma mulher para ocupar a
próxima vaga de Ministro que vier a ocorrer no
Supremo Tribunal Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas

legislativas que visem implementar, no Brasil, as decisões da IV Conferência

Mundial sobre a Mulher se dirige a Vossa Excelência para expor e reivindicar o

seguinte:

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, da qual o Brasil é
signatário, sustenta que "A capacitação da mulher e sua total participação em

todos os âmbitos sociais, em base igualitária, incluindo a participação no processo

decisório e o acesso ao poder, silo fundamentais para a realização de igualdade,
do desenvolvimento e da paz".

Esse enunciado nada mais é do que a afirmação do

princípio inserido na Declaração dos Direitos Humanos, segundo o qual toda
pessoa tem direito a perticipar no govemo de seu pais.

O princípio de igualdade entre homens e mulheres está

ligado indissoluvelmente ao ideal democrático e foi recepcionado pela

Constituição Federal que, em seu art.5·, estatui, no caput "Todos sio iguais

perante a lei..". E especifica, no inciso I do mesmo artigo: "homens e mulheres

sAo iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição".

Tal preocupação encontra-se nas Constituições brasileiras

há longo tempo. Mas a desigual participação de homens e mulheres nos cargos

de maior hierarquia do Poder Legislativo (como, de nssto, nos outros Poderes),

implica uma nódoa no ideal de igualdade entre os cidadioll.

É que nio basta a igualdade fonnal perante a lei. Em

verdade, esse nlo é o sentido único do principio em nossa ordem constitucional,

que inclui inequivocamente um componente substantivo.

Esse componente, no caso do pneenchimento do CIIrgO de

Ministro da mais alta Corte do País, passa pelo poder discricionário conferido ao
Presidente da República para indicar ao Senado Federal cidadio que preencha

as condições estabelecidas no art. 101 da Constituição e para nomeá-lo, depois

de aprovada a escolha.

Assim, desde que o cidadio, ou cidadã, com quer a

Constituição, tenha mais de trinta e cinco e menllS de sessenta e cinco anos de

idade, possua notável saber jurídico e reputação i1i~da, a escolha fica ao alvedrio

do Presidente da República.

Ao tomar-se signatário da IV Conferência Mundial sobre a

Mulher, o Brasil, mais uma vez tomou posição a favor de uma interpreta~o do

principio da igualdade que abra espaço para a atuação decidida do Estado em

prol da modificação da situação de desvantagem objetiva em que se encontra a

mulher brasileira.

Essa desvantagem, infelizmente, é uma realidade, apesar

de as estatísticas demonstrarem que o grau de escolaridade da mulher já

suplanta o do homem e que sua participação na magistratura já representa

percentuais elevados que ultrapassam, por exemplo, a casa dos 25% na

magistratura federal de primeiro e segundo graus e na magistratura estadual de

primeira instância.

Por essas razões, Senhor Presidente: sugerimos a Vossa

Excelência que escolha e nomeie uma jurista que pneencha as exigências

constitucionais, para ocupar a próxima vega que vier a se abrir de Ministro na

Corte Suprema do País, a fim de que o ingresso de uma mulher num eBpllÇD

tradicionalmente ocupado pelos homens possa quebrar a barreira discriminatória

que ainda a impede de ascender socialmente Il9S postos de maior hierarquia do

Poder Judiciário.

sala das Sessões, em 1,deJ-; .-/' ~ de 199 f

~~,~r.u"LU8-
Depulada~<fg RÃES

Relatora'
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REQUERIMENTO

(Da Comlssio Especial Destinada ao Estudo das Medidas Legislativas
que visem implementar, DO Brasil, as decisões da

IV CODreraDeia MDndial da Mulher)

Requer o envio de Indieaçio ao Ministério
da Saúde VIsando à reconeeituação do Programa de
AJsis.têt;cia Integral à Saúde da MulherlPAISM,
substitutndo-o pelo Programa de Assistência
Int"gra1 à Saúde Sexual e Reprodutiva, com
artIculaçio formal com o Programa de DST/AIDS.

Senhor Presidente:

. . Requeiro a V. Ex.., nos termos do art. 113, inciso I, e § I', do
Regunen!o Intemo da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, visando à reconceituaçio do Programa de Assistência à Saúde da
Mulher-PAISM, no âmbito do Ministério da Saúde.

Sala das Sessões, em11de dejet'l\brD de 1,997.

7.-f_e:.-
DeputadaRJ~TA

Presidente

Deput~~
RelatV"~~~~u

INDICAÇÃO N' ,DE 1997

(Da Comissio Especial destinada ao Estudei das Medidas Legislativas

que visem implementar" no Brasil, as decisões da
IV Conreraneia Mundial da Mulher)

Sugere a reconceituação do Programa de
AJsistência Integral à Saúde da Mulber-PAISM,

. substituindo-o pelo Programa de Assistência
Integral à Saúde Sexual e Reprodutiva, com
articulação formal com o Programa de DST/AIDS.

Excelentissimo Senhor Ministro da Saúde:

A Comissão Especial destinada ao Estudo das Medidas

Legislativas que visem implementar, no Brasil, as decisões da IV Conferência Mundial da

Mulher se dirige a V. Exa. para expor e reivindicar o seguinte:

1. De ac<'rdo com a Plataforma de Ação M'lmdial, é imperioso que

-se garanta à mulher o exercicio do direito à saúde. durante todo o seu ciclo vital e da

melhor maneira possível;

2. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por intermédio do

documento "Estratégias da Igualdade", de 1997, que visa implementar as recomendações

de Beijing 95. ratifica a prioridade em relação à saúde integral da mulher, como se

deprecnde da seguinte passagem:

"Há que avançar na diminUIção das taxas di! mOr/allCiade
matema, 110 redução da gravidez precoce e 110 prevenção de
doenças sexualmente Iransml.'fsiveIS, do cáncer de mama e do colo
de útero. Na área de planejamento familiar, parte Ill/egral de uma
poli/lca de saúde e dlrel/os reprodu/lvos. é lIecessárlo ampliar a
mformação e () acesso diversificado a meios contraceptivos
seguros. Para la1l10, fi fundamental a prlOnzação e ímegração
efetiva do Programa de AsslSIéncla Imegral à Saúde da Mulher
nas estratégias da política umversal de saude, em espeCial do
SUS";

3. O principio da integralidade da saúde, no âmbito do SUS, é

fundamental na medida em que assegura às mulheres o direito de assistência à saúde em

todos os niveis, da prevenção à cüra, das moléstias mais simples às mais complexas,

permiúndo a compreensão da mulher na sua totalidade;

4. Por essas razões, sugerimos ao Poder Executivo, por intermêdio

de V. Exa., seja reconceituado o Programa de Assistência Integral à Saúde da

Mu1her-PAISP, do Ministério da Saúde, o qual, através de sua fusão com o Programa de

DSTIAIDS, passaria a se denominar Programa de Assistência Integral à Saúde Sexual e

Reprodutiva.

Sal.a das Sessões, em~{ de de?\xo de 1997.

DeputadaRJ~TA
pre~~:le""u

Deputada~~
Relatorr

s

REQUERIMENTO

(Da Comisslio Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

.. .Requer o. envio de !ndicaçã~ ao
Mlmsteno da Justiça Visando a inclusao de
recursos, na proposta orçamentária de 1998
destinados à subatividade "Manutenção dá
Casas de Abrigo para Mulheres em Situação
de Violência".

Senhor Presidente:

Requeremos V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § 1°

do Regimento Intemo da Càmara dos Deputados, seja encaminhado ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, visando à inclusão de recursos, na proposta

orçamentária de 1998, destinados á subatividade "Manutenção de Casas de

Abrigo para Mulheres em Situação de Violência", no âmbito do Ministêrio da

Justiça.

Sala das Sessões, em II de~1'~e 199r

?I~C/
Deputado~MATA

Presidente

. tr;::·k1·~>--
Deputada MAR1I:.U. GUIMARÃES·· •

Relatora
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INDICAÇÃO ND , DE 199

(Da Comi.do Especial dntinada ao ntudo das medida. 'agialatlva.
que vium Implamentar, no Brasil, as decisões da

IV Confarincia Mundial da Mulher)

Sugere e inclusão de recursos, na
proposta orçamentária de 1998, suficientes
para implementar as medidas pertinentes à
subatividade "Manutenção de Casas de Abrigo
para Mulheres em Situação de Violência".

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Justiça:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas

legislativas que visem implementar, no Brasil, as decisões da IV Conferência

Mundial sobre a Mulher se dirige a V.Exa. para expor e reivindicar o seguinte:

De acordo com à Plataforma de Ação Mundial é imperioso

estabelecer centros de acolhida e serviços de apoio dotados dos recursos

necessários para assistência às meninas e mulheres vilimas da violência, bem

como serviços médicos, psicológicos e de orientação e assessoramento juridico a

titulo gratuito ou de baixo custo, quando seja necessário, além de assistência

apropriada para habilffá-Ias a encontrar meios de subsisténcia".

o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por meio do

documento "Estratégias da Igualdade", de 1997, indica diretrizes para a

implementação das recomendações daquela Conferência, com ênfase especial

- para a instituição de sistema de proteção às vitimas de viol':msia doméstica em

siluaçAo de risco de vida.

Não obstante importância indiscutivei dessa medida, os

recursos orçamentários destinados á subatividade "Manutenção de Casas de

Abrigo para Mulheres em Situação de Violência", alocados no Orçamento da

Uniio para o exercicio de 1997, foram reduzidos de forma drástica, conforme
informação contida no Ofício nD 1819, de 12 de novembro de 1997, desse

Ministério.

Fácil depreender que os parcos recursos disponiveis, num

total de R$ SOO.OOO,OO, seriam insuficientes para concretizar os projetos jà

aprovados, mesmo que houvesse tempo para aplicá-los no atual exercicio

financeiro.

Diante do exposto, sugerimos ao Poder ExecutiVO, por

intermédio de V.Exa., a inclusão de recursos na proposta orçamentária de 1998

s\lficientes para implementar as medidas pertinentes à subatividade "Manutenção

de Casas de AbriIÍo para Mulheres em Situação de Violência", por ser programa

considerado prioritário e indispensável para a efetiva proteção à integridade da

mulher.

Sela das Sessões, em ~' de jé-~' de 199f
')

/f-f~
Deputada RI~ATA

Presidente

; /'::';'r~;l.~ '---
Deputada-MARILU GOIMARÃES

Relatora

REQUERIMENTO

(Da Comisslio Especial destinada ao estudo das medidas legislativas
que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Justiça visando á inclusão de
recursos, na proposta orçamentária de 1998,
destinados á subatividade "Manutenção de
Casas de Abrigo para Mulheres em Situação
de Violência".

Senhor Presidente:

Requeremos V. Exa., nos termos do art. 11S, inciso I e § 1"

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhado ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, visando à inclusão de recursos, na proposta

orçamentária de 1998, destinados á subatividade "Manutenção de Casas de

Abrigo para Mulheres em Situação de VIOlência", no âmbito do Ministério da
Justiça.

Sala das Sessões, emH de de~ de 199f'

DeputadoRI~A
Presidente

/ y' c.,
(.1..(d'-{.. ,p'i"- -

Deputada MARILU GUIMARÃES

Relatora

INDICAÇÃO ND , DE 199

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legialativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Sugere a inclusão de recursos, na
proposta orçamentária de 1998, suficientes
para implementar as medidas pertinentes á
subatividade "Manutenção de Casas de Abrigo
para Mulheres em Situação de Violência".

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas
legislativas que visem implementar, no Brasil, as decisões da IV Conferência

Mundial sobre a Mulher se dirige a V.Exa. para expor e reivindicar o seguinte:

De acordo com a Plataforma de Ação Mundial é imperioso
estabelecer centros de acolhida e serviços de apoio dotados dos recursos

necessários para assisténcia às meninas e mulheres vitimas da violfmcia, bem

como serviços médicos, psicológicos e de orientação e assessoramento juridico a

titulo gratuito ou de baixo custo, quando seja necessário, além de assistência

apropriada para habilitá-Ias a encontrar meios de subsistência".

O Conseiho Nacional dos Direitos da Mulher, por meio do

documento "Estratégias da Igualdade", de 1'997, indica diretrizes para a

implementação das recomendações daquela Conferêncie, com ênfase especial



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 05951

para a instituição de sistema de proteção âs vítimas de violência doméstica em

snuação de risco de vida.

Não obstante importância indiscutível dessa medida. os

recursos orçamentários destinados à subalividade "Manutenção de Casas de

Abrigo para Mulheres em Situação de Violência", alocados no Orçamento da

União para o exercicio de 1997, foram reduzidos de forma drástica, conforme

informação contida no Ofício nO 1819, de 12 de novembro de 1997, desse

Ministério.

Fácil depreender que os parcos recursos disponíveis, num

total de R$ 300.000,00, seriam insuficientes para concretizar os projetos já

aprovados, mesmo que houvesse tempo para aplicá-los no atual exercício

financeiro.

Diante do exposto, sugerimos ao Poder Executivo, por

intermédio de V.Exa., a inclusão de recursos na proposta orçamentária de 1998

suficientes para implementar as medidas pertinentes â subatividade "Manutenção

de Casas de Abrigo para Mulheres em Situação de Violência", por ser programa

considerado prioritário e indispensável para á efetiva proteção â integridade da

mulher.

Sala das Sessões, em1 \ de Jt:"~. de 1991--

?F'..f!:=
Deputada RI~MATA

Presidente
/

1/ ,', .
//1' .~(.'.7<-<: .. ,--

Deputada-MARTlu' GUIMARÃES

Relatora

REQUERIMENTO

(Da Comissio Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo visando á escolha e nomeação de
uma mulher para ocupar a próxima vaga de
Ministro que vier a ocorrer no Supremo
Tribunal Federal.

Senhor Presidente:

Requeremos V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, visando á escolha e nomeação de uma mulher

para a próxima vaga de Ministro que vier a ocorrer no Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões, em~ {de JfJ de 199 j

7í f</
Deputada RITAQ1ÃMATA

Presidente

/ '.' (/' &.d('tf!;·, ,"",.<.(~7-
Deputada MARILU "GUIMARÃES

Relatora

INDICAÇÃO NO , DE 1997
(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial sobra a Mulher)

Sugere ao Poder Executivo a escolha e
nomeaçao de uma mulher para ocupar a
próxima vaga de Ministro que vier a ocorrer no
Supremo Tribun,al Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas

legislativas que visem implementar, no Brasil, as decisões da IV Conferência

Mundial sobre a Mulher se dirige a Vossa Excelência para expor e reivindicar o

seguinte:

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, da qual o Brasil é
signatário, sustenta que "A capacHação da mulher e sua total participação em

todos os flmbitos sociais, em base igualitária, incluindo a participação no piocesso

decisório e o acesso ao poder, s40 fundamentais para a realização da igualdade,

do desenvolvimento e da paz·.

Esse enunciado nada mais é .do que a afirmação do

principio inserido na Declaração dos Direnos Humanos, segundo o qual toda

pessoa tem direito a participar no govemo de seu pais.

O princípio de igualdade entre homens e mulheres está

ligado indissoluvelmente ao ideal democrático e foi recepcionado pela

Constituição Federal que, em seu art.5°, estatui, no caput ''Todos são iguais
perante alei..". E especifica, no inciso I do mesmo artigo: "homens e mulheres

são iguais em direnos e obrigações, nos termos desta Constituição".

Tal preocupação encontra-se nas Constituições brasileiras

há longo tempo. 'Mas a desigual participação de homens e m~heres nos cargos

de maior hierarquia do Poder Legislativo (como, de resto, nos oUtros Poderes),

implica urna nódoa no ideal da igualdade entre os cidadãos.

É que não basta a igualdade formal perante a lei. Em

verdade, esse não é o sentido único do princípio em nossa ordem constitucional,

que inclui inequivocamente um componente substantivo.

Esse componente, no caso do preenchimento do cargo de

Ministro da mais alta Corte do País, passa pelo poder discricionário conferido ao

Presidente da República para indicar ao senado Federal cidadão que preencha

as condições estabelecidas no art. 101 da Constituição e para nomeá-lo. depois

de aprovada a escolha.

Assim, desde que o cidadão, ou cidadã, com quer a

Constnuição, tenha mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de

idade: possua notável saber jurídico e reputação ilibada, a escolha fica ao alvedrio

do Presidente da República.

Ao tomar-se signatário da IV Conferência Mundial sobre a

Mulher, o Brasil, mais uma vez tomou posição a favor de uma interpretação do

princípio da igualdade que abra espaço para a atuação decidida do Estado em

prol da modificação da situação de desv,llltagem objetiva em que se encontra a

mulher brasileira.

Essa desvantagem, infelizmente, é uma realidade, apesar

de as estatísticas demonstrarem que o grau de escolaridade da mulher já
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suplanta o do homem e que sua participação na magistratura já representa

percentuais elevados que ultrapassam, por exemplo, a casa dos 25% na

magistratura federal de primeiro e segundo graus e na magIstratura estadual de

plimeira instáncia.

Por essas razões, Senhor Presidente, sugerimos a Vossa

Excelência que escolha e nomeie uma jurista que preencha as exigências

. constitucionais, para ocupar a próxima vaga que vier a se abrir de Ministro na

Corte Suprema do País, a fim de que o ingresso de uma mulher num espaço

tradicionalmente ocupado pelos homens possa quebrar a barreira discriminatória

que ainda a impede de ascender socialmente aos postos de maior hierarquia do

Poder JUõlêiário~

Sala das Sessões, em\ tde ar). de 199}

?F'-f~
Deputada RITJi.CAMí..TA

Presidente

/ , ".

• 0-- 1,6' (C;(.4 "', <"'----
Deputada MÃR'iC.Ü G IMARÃES

Relatora

REQUERIMENTO

(Da Comissio Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferincia Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério do Planejamento e Orçamento
visando à inclusão de recursos, em rubrica
própria, na proposta orçamentária de 1998. em
favor do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art.113, inciso. I e §
1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, visando á inclusão de recursos, em rubrica

próplia, na proposta orçamentária de 1998, em favor do Conselho Nacional dos

Direitos da Mulher, no âmbito do Ministério da Justiçá.

SaJa das Sessões, em11deJt':) de 199 t
DeputadaRI~TA

Presidente

! ~;', t.li:L~
Deputada,..MARltú GUIMARAES

Realtora /

INDICAÇÃO N° • DE 199

(Da Comissio Especial detltinada ao etltudo daa medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferincia Mundial da Mulher)

Sugere que o Ministério do
Planejamento e Orçamento inclua recursos
em rubrica própria, na proposta orçamentáriá
de 1998, em favor do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher.

Exceientlssimo Senhor Ministro:

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, da qual o Brasil

. é ~ignal!Jr)o" eF)tendeu que Qs "tjíreitos humano!; da mulher e da menina são parte

inalienável, integrante e universal dos direitos humanos e das liberdades
universais".

As mulheres não só partilham da titularidade desses

direitos, mas também daqueles que tenham a ver com necessidades

especificamente femininas e que constituem parte integrante e indivisivel dos
direitos humanos universais.

O reconhecimento desses direitos não pode restringir-se a

uma afirmação genérica. É a sua concretização, inclusive nas várias áreas dos

direitos sociais especificaços na Constituição (educação, saúde, trabalho, lazer,

segurança, previdência social, proteção á maternidade e à infânCIa e assistência

aos desamparados etc), que permitem avaliar a validade prática do principio.

Tbdos os dados disponiveis demonstram que a mulher, no

Brasil, ainda está longe de posicionar-se na SOCIedade em igualdade de

condições com os homens. Apenas para citar um exemplo, sabe-se que as

mulheres se encontram em desvantagem, a começar pelo mercado de trabalho e

da previdência social. Seus rendimentos médios, nas regiões metropolitanas

pesquisadas pelo IBGE, estavam 38% abaixo do que os dos homens, em 1996.

As mulheres chefes de familla enfrentam situação maIs

adversa. Além disso, seus filhos tendem a ingressar no mercado de trabalho

precocemente, o que redunda em mau aproveItamento escolar e acaba por

reproduzir a pobreza.

É no contexto da necessidade de minorar as disp,1lndades e

de zelar pa~ que o respeito aos direitos da mulher como um todo crie condições

para sua ascensão na SOCIedade que atua o Conselho Nacional dos Direitos da

Mulher- CNDM.

O documento "Estratégias da Igualdade'''. elaborado pelo

CNDM e entregue ao Presidente da República, indica um conjunto integrado de

políticas públicas, nas áreas da educação. saúde, combate à pobreza e à
violência, comunicação e participação política, voltado para a implementação da

Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher.

I No entanto. para o bom êxito da atuação do CNDM, nas

atividades que lhe são próprias, ê de fundamental importância que ele possa

dispor de recursos visíveis em, rubrica específica no Orçamento da União,

recursos que, inclusive, lhe permItam implantar um banco de dados que aglutine

as informações disponíveiS sobre a condição e situação das mulheres no Brasil,

com recorte de classe social, raça/etnia etc. Sem isso, sua atuação continuará

prejudicada.

Diante do exposto, sugenmos a V.Exa. a inclusão de

recursos, em rubrica própria, na proposta orçamentária de 1998, em favor do

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, de forma que ele possa cumpnr sua

Importantes funções, sem preJuizo dos demais recursos orçamentários

indispensáveis para a implementação dos compromissos assumidos pelo BrasJi,

segundo os os objetivos traçados no documento "Estratégias da Igualdade", a

cargo dos diversos Ministéios.

Sala das Sessões, emfi de dt) de 199 J-

?ff",
DeputadaRI~TA

Presidente , ~

Deputada ~I~';~~~~' /---

Relatora
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REQUERIMENTO

(Da Comiaslo Especial destinada ao estudo daa medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da'

IV Confllr.ência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério do Planejamento e Orçamento
reivindicando que se dê maior visibilidade à
distribuição e à execução dos recursos para
atendimento a programas de saúde da mulher
e direitos reprodutivos, de maneira que se
possa avaliar as diretrizes orçamentérias a
partir de uma perspectiva de gênero.

.. :senhor 'Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e §

1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhado ao Poder

Executivo no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, a Indicação

em anexo', reivindicando que se dê maior visibilidade à distribuição e à e~ecução
dos recu~os para programas para atendimento à saúde ,~a mulher e direitos
reprodutivos, de maneira que se possa avaiTar o cumprimento das diretrizes

orçamentárias a partir de uma perspectiva de gênero.

Sala das Sessões, em ('1 deJê:S de 199 t·

. ?fL..::.. ,
DeputadaRI~TA

Presidente.
r

/fi ,/;~#.' ar<"7-
Deputada. MÁ'RIi.'«-OOMARÃES

Relatora ..

INDICAÇÃO ND , DE 199

(Da Cominio Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visam implementar, no Brasil, as decisões da
IV Conferência Mundial da Mulher)

Sugere ao Poder Executivo dar maior
visibilidade à distribuição e à execução dos
recursos para programas de atendimento à
saúde da múlher e direitos reprodutivos, de
maneira que se possa avaliar o cumprimento
das diretrizes orçamentárias a partir de uma
perspectiva de gênero.

Excelenlíssimo Senhor Ministro do Planejamento e

Orçamento:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas

legislativas que visem implementar, no Brasil, as decisões da IV ConferênCia

Mundial da Mulher, da qual o Brasil é signatário, se dirige a V.Exa. para expor e

reivindicar o seguinte:

De acordo com a Plataforma de Ação Mundial é imperioso

que se garanta â mulher o exercicio do direito à saúde, durante todo o seu ciclo

vital e da melhor maneira possível.

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por intermédio

do documento "Estratégias da Igualdade", de 1997, que indica diretrizes com

vista a concretizar as recomendações daquela Conferência, ratifica a prioridade

que deve ser dada à saúde integral da mulher e aos direitos reprodutivos,

conforme se depreende da seguinte passagem:

"Há que avançar na diminuição das taxas de

mortalidade materna, na redução da gravidez precoce e na

prevenção de doenças sexualmente transmisslveis, do

câncer de mama e do colo do útero. Na área de

planejamento familiar, parte integral de uma polltica de

saúde e direitos reprodutivos, é necessário ampliar a
informação e o acesso diversificado a meios contraceptivos

seguros. Para tanto. é fundamental a priorizaçlio e
integração efetiva do Programa de Assistência Integrat à

Saúde da Mulher na estratégias da política universal de

saúde, em especial do SUS".

Dados coihidos pela Comissão Especial demonstram que a

execução dos recursos destinados aos programas especificos que beneficiam a

mulher, nessas áreas, ficaram muito abaixo do total previsto no Orçamento da

União. sendo que em várias rubricas a execução era zero. em 23 de outubro de

1997. conforme levantamentos feitos pelos órgãos técnicos de assessoramento

da Câmara dos Deputados.

Diante do exposto, sugerimos ao Poder Executivo, por

intermédio de V.Exa., que não só seja dada maior visibilidade á distribuição e à
execução dos recursos para os programas de atendimento à saúde da muiher e

aos direitos reprodutivos, mas também que esses recursos sejam efetivamente

executados em toda a sua integralidade, de maneira que se possa avaliar o

cumprimento das diretrizes orçamentárias a partir de uma perspectiva de gênero.

Sala das Sessões. em ítde Je3de 1991-

DeputadaRI~A
Presidente

PROJETO DE LEI N~ 4.155, DE 1998
(Do Sr. Ivan Valente e outros)

Aprova o Plano Naclonal de Educação.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇãO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇãO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO
(ART. 54) - ART. 24, lI)

o ~ongresso Nacional decreta:

Art. 1" Fica aprovado o anexo PIano Nacional de Educação, pelo
período de 10 (dez) anos.

Art. 2'" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. J" RC\'ogam-sc as dispOSições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A história do Brasil tem sido uma história de perdas, de exclusões

e de manutenção dos privilégios de mmorias. A herança que as crianças e os jovens, hoje :l

maioria da população, recebem dessa história caracteriza-se pela opressão, pela carência,

pelo descrédito e ausência de perspectivas, pela perplexidade.
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Após três anos do governo neoliberal de Fernando Henrique

Cardoso, a crise da educaç~;' atinge níveis intoleráveís. A política de desobrigaç~o do

Estado com a educaç~o pública, gratuita e de qualidade cada vez maís vem excluindo

crianças, jovens e adultos da escola e aprofundando as desigualdades socíaís.

A sociedade vem discutindo e se organizando para intervir nessa

situação. promovendo um amplo debate das pesquisas e experiências educacionais, bem

como constmindo propostas concretas em oposição às que os sucessivos governos, cada

vez mais privatistas. vêm implementando ou tentando implementar. Tais propostas são

alternativas ao modelo vigente e se constituem em um projeto político-pedagógico para a

educação brasileira, pautado na ética e na participação democrática.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, tanto para o magistério como para as áreas técnica

e administrativa, nos diversos níveis e modalidades de ensino. apresentando~se um

cotúunto de diretrizes e metas específicas.

Tendo como horizolJ!e a democracia 't: a inclusão social, as

propostas aqui apresentadas buscam, em síntese, fazer curhprir a Constituição Federal e;

assim, dar curso às transformações necessárias para melhorar a qualidade de vída da

maioria da população, a conquísta da justiça e da igualdade social.

Sala das Sessões, em de de 1998.

DefK1'lEl 1R.J\
I '.. (..\
. ·1 '. ..,..... \
Dep.l~LDO ARANTES

Dep.LINDBtRGF~S

Dep. ALEXANDRE
CARDOSO

:"
.";;" ..<

.. ,

c
. !

;. 1i
).', /.': "

.' ,

Dep. JOSÉ PINOTTI

Dep. IVAN VALENTE

Dep. WOLNEY QUEIROZ

I

/. I.

•A tarefa inédita a que se propuseram os setores organizados da

sociedade civil (através de suas entidades científicas, acadêmicas, sindicais, estudantis, de

âmbito nacional e local) e de parcela da sociedade política representada, sobretudo, por

algumas administrações municipais e alguns parlamentares, se de um lado. resgata o

método democrático de construção do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDB - da Câmara Federal. derrotado e substituído pela autoritária LDB - Lei

9394/96, de outro tenta. na medida do possível, recuperar seu conteúdo.' em especial

aquele que expressa os anseios da maioria da população, recolocando direitos que constam

da Constituição Federal de 1988.

Elaborado pela Comiss~o Organizadora do 11 Congresso

Nacional de Educação (lICONED), este documento sístematiza, da forma mais fiel

possível. os resultados das discussões realizadas nas diferentes instâncias organizativas,
nos diversos eventos programados (I CONED, Seminários Temáticos Nacionais e Locais,

debates etc.) em todo o país, constituindo-se o 11 CONED na sintese do esforço coletivo

de construção do Plauo Nacional de Educação, viabilizado nas diseussões das

mesas~redondas, conferências, apresentação de trabalhos e comunicações e,

principalmente, Das plenárias tl'máticas e na plenária final.

Este Plano Nacional de Educação é um documento-referência

que contempla dimensões e problemas sociais, cuiturais, políticos e educaéionais

brasileiros, embasado n~s lutas e proposições daqueles que defendem uma sociedade mais

justa e igualitária e, por decorrência, uma educação pública, gratuita, democrática, laica e

de qualidade, para todos. em todos os níveis. Assim, princípios, diretrizes, prioridades,

metas e estratégias de ação contidas neste Plano consideram tanto as questões estruturais

como as conjunturais, definindo objetivos de longo, médio e curto prazos a sdrem

assumidos pelo conjunto da sociedade enquanto referenciais elar)s de atuação.

Os planos educacionais brasileiros, por tradição, têm sido

elaborados sob a incumbência de gabinetes ministeriais ou de comissões contratadas para

esse fim. Ostentam, quase sempre, programas ou projetos com características setoriais.

pontuais. e enfoques meramente economicistas. A maioria deles vincula educação e

desenvolvimento, visando a formar "recursos humanos, capital humano", sem conceber a

educação como instrumento que, a serviço de todos. enseje aumentar a probabilidade da

criação científica, ~rtística e cultural, resultando em emancipação social e política. Além

de peças burocráticas não cumpridas, tais planos são exemplos de que, no Brasil, a

educação nunca foi prioridade: basta ver os percentuais do PlB (Produto Interno Bruto)

destinados à consecução de suas metas, qualitativas ou quantitativas.

Dispostos a não mais aceitar situações semelhantes a essas, setores

das sociedades civil e política elaboraram, democraticamente, o seu Plano Nacional de

Educação, agora posto à disposição da sociedade brasileira, do Congresso Nacional e das

diversas esferas administrativas ~ nacional, estaduais e municipais.
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Este Plano Nacional de Edncação tem como ponto de partida um

DIAGNÓSTICO de possibilidades. e límitações, construído com base na realidade

nacional e através de comparações com o que ocorre ou ocorreu em diferentes países.

Como conseqüência desse diagnóstico, são apresentadas propostas para a

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL, particularmente para a configuração

do Sistema Nacional de Educaçio, para a Gestão Democrática da.Educação

brasileira e para o Financiamento da Educação. São :)nalisados ,aspectos significativos

dos NÍVEIS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO, sendo aprcsentadas diretrizes e

metas para a Educação Básica, aí incluídas a Educação Infantil, o Ensino Fundamental,

a Educação de Jovens e Adultos, com vistas, sobretudo. à,Erradicação do

Analfa~etismo, e o Ensino Médio e Educação Profissional, e para a Educação Superior.

Finalmente. são analisados os problemas relativos à FORMAÇÃO DE

I ,

/
t
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processo em curso como inexor.ivel, frente ao qual só resta render~se de fonna subalterna 'o

subserviente.

É no quadro dessa perspectiva de sobrevivência e
desenvolvimento da nação (sobretudo de seu povo excluído) e do Estado Nacional que se

situa o presente Plano Nacional de Educação a ser articulado com as políticas já indicadas

e a construção de um quadro cultural a ser apropriado pelo conjunto da sociedade, bem

como construído também por ela a partir das identidades simbólicas e materiais existentes.

A educação escolar é um instrumento fundamental para o

desenvolvimento econômico, social, cultural c político de um país, de seu povo, e para a

garantia dos direitos básicos de cidadania e da liberdade pessoal. Nesse sentido, este Plano

concebe a escolari'zaçãô como um patrimônio da sociedade; sua administração,

planejamento e execução devem-se dar da fonua mais ampla e democrática possível,

abrindo espaço para todas as concepções. culturas, etnias, princípios e orientações,

respeitado o conteúdo expresso na Constituição Federal de 1988.

A educação é aqui entendida como um instrumento de formação

ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social, preparando as pessoas

e a sociedade para a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de

inclusão c de qualidade social para o país.

A qualidade social implica providenciar educação escolar com

padrões de excel!ncia e adequação aos interesses da maioria da população. Tal objetivo

exige um grande esfo:ço da sociedade e de cada Um para ser atingido, considerando as

dificuldades impostas pela atual conjulItura. De acordo com essa perspectiva, são valores

fundamentais a serem ·elaborados: solidariedade, justiça, honestidade, autonomia,

liberdade e cidadania. Tais valores implicam 110 desenvolvimento da consciência moral e

de uma forma de agir segundo padrões éticos A educação de qualidade socIal tem como

conseqüência a inclusão social, através da qual todos os brasileiros se tomem.. aptos a.::,
questionamento, à problematização, à tomdda de decisões, buscando as ações coletivas

possíveis e necessárias ao encaminhamento dos problemas de cada um e da comunidáde

onde vivem e trabalham..oIncluir significa possibilitar o acesso e a pennanência, com.

sucesso, nas escoJas, significa gerir democmticamentc a educação, incorporando a

sociedade na deftniçITo das prio;idades das políticas sociais. em especial, a educacional.

H/
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - ANEXO I

1. INTRODUÇÃO

o Plano Nacional de Educação é·um ins~rumentodefinido em

função da política educacional a ser implementada, da legislação que lhe dá suporte e das

condições humanas, m'lteriais e financeiras à disposição da sociedade. Seu principal

objetivo é atender às necessidades educacionais da maioria da população - ele é por

concepção, socialmente includente. Outrossim, tanto o método quanto o conteúdo deste

Plano refletem o caráter coletivo e democrático de sua elaboração, assim como deverá

fazê~Io na sua implementação e avaliação.

A elaboração deste Plano reflete a defesa clara de princípios éticos

voltados para a busca d~ igualdade e justiça social. Assim, as concepções de homem,

mundo, sociedade. democracia, educação, escola, autonomia. gestão. avaliação. currículo,

entre outras - aqui adotadas, são bastante distintas daquelas que os setores sociais, hoje

hegemônícos, se utilizam para manter o status quo. As visões que subjazem a este Plano

indicam seu referencial maior: mudar o modelo social vigente, transformar a sociedade.

tomando-a de fato democrática. Tal transfonnação requer um projeto de desenvolvimento

nacional que tenha como centro, em suas dimensões econômica, social, cultural e política,

o aperfeiçoamento e a dignificação do homem, não do mercado.

Essa perspectiva nos remete à ,pusca permanente de um

de~envolvimento auto~sustentado, tendo no Estado o referencial de articulação e indicação

para o fortalecimento do mercado interno, para uma polítíca econômica que fortaleça a

geração de empregos e de renda, a refonna agrária, uma efetiva política agrícola, uma

política de Ciência e Tecnologia, articuladas com as necessidades nacionais.

Esse papel do Estado implica uma visao critica em relação ao

processo de globalização econômica e cultural. Sem ignorar as condições de

compctiti\'idade dos Blocos Econômicos e do mercado mundial, trata-se de não aceitar o

o ser huma.no é concebido como ser ativo. crítico, constrotor de

sua própria cultura. da história e da sociedade em que vive para tanto é imprescindível seu

acesso a uma escola ·que, além de fornlação ampla. desenvolva valores e atributos

inerentes à cidadania. Tal escola se opõe aquela que vincula a educação a prerrogativas

mercadológicas globaliza~tes com o intuito de formar indivíduos pretensamente

consumidores e competitivos. A educação nessa perspectiva, vai dirigir-se ao ser humano

integral, englobando todas as dímensões de sua relação com o mundo. Assim, a escola

deixa de ser o único espaço de obtenção de infonnação, pois ela está presonte em todos os

meios de comunicação. Dai ser um dos principais objetivos do processo educativo elaborar

.os instrumentos de descoberta, escolha e integração das informações disponíveis. Nessa

dimensão a escola se redefine como o espaço democrático de elaboração de valores, de

tolerância e respeito às diferenças, de produção e disseminação de conhecimento e de

convivêpcia· humana, e social cultural·e política, levando sempre em consideração a

realidade das relações sociais e de trabalho.

O mundo e a sociedade, que constituem o meio no qual se dá a

fonnação para a cidadania, devem ser forjados atravé~ da solidariedade que busca

incessantemente a inclusão, contemplando também os diversos setores sociais

historicamente excluídos: crianças pobres, jovens e adultos trabalhadores e
desempregados. pessoas com necessidades educativas especiais e grupos tidos como

minoritários ~ negros, índios, homossexuais. Segundo essa lógica de inclusão, a Educação

Especial e a Educação de Jovens c Adultos são concebidas com os mesmos objetivos da

educação geral, integradas a todos os níveis e modalidades educacionais.

Nessa perspectiva, o currículo é resultante da construção coletiva e

fundamentado na análise critica da realidade social, com mecanismos de constante

atualização através da incorporação dos avanços da ciência e da tecnologia aos programas

e práticas escolares. ·Com estrutura multidimensional (ética, histórico~fi1os6fica

político-soci'll, 6tica, cultural· e téc.nico-científica), incorporando todo o conhecimento

elaborado pela humanidade, é um instrumento de desenvolvimento e mudança das pessoas.

tendo em vista a interpretação da realidade'ê"a aiticu1áção'dàs a~ões colêfivàs nec'essáti:iS-à.

solução dos prOblemas.
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ConseqUentemente, a avaliação é processo contínuo a partir dos

ohjctivos estabelecidos para cada uma das etapas do trabalho pedagógico, do papel ~ocial

da,; instituições educacionais e das políticas públicas para a área. É através da avaliação

que todos os envolvidos no processo educacional poderão explicar o que cstá ocorrendo,

apropriar-se da situação, reconhecendo a diversidade e a complexidade do problema

educacional e referenciando o aperfeiçoamento constante dos sistemas e das práticas

educacionais.

A escola garantida c financiada pelo Estado, é construída por

alunos, pais, professores. técnico~administrativos e funcionários, como o espaço público

de troca e elahoração de experiências, tendo em vista a articulação das ações possíveis e

neccssÍtrias à solução dos problemas de cada comunidade e do desenvolvimento de todos.

A gestão democrática da educaçilo vai possibilitar a

democratização do acesso e a pennanência das crianças c jovens nas escolas, a valorização

do profissional da educação e a educação de qualidade para todos, através da organização

da sociedade e do aprofundamento da cidadania. A escola pública pertence ao público, que

decide sobre o projeto pedagógico com o qual todos se comprometem. desempenhando seu

papel com competência e responsabilidade.

A visão de democracia que penneou a elaboraçãet deste Plano

Nacional de Educação fez jus â id~ia de que tal iniciativa não poderia restringir-se ao

executivo ou ao parlamento, mas atribuir ao homem comum. ao cidadão. a oportunidade

de participar ativamente desse processo, através de seus organismos representativos.

Coerente com tal concepção os autores e signatários desse Plano optaram por um processo

de discussão aberta entre os vários atores sociais para elaborar princípios. diretrizes,

prioridades, metas e estratégias de ação, forma democrática de construir um referencial de

atuação para que a sociedade tente fazer valer os direitos já consagrados na Constituição

Federal de 1988.

No sentido oposto, a postura autocrática adotada pela

administração federal. durante e após a elaboração da LDB e dispositivos legais correlatos

- antecipados ou não a eia' - mostra uma visão restrita de democracia através da qual o

go~em~, porque ~leito, . se arvora em rcpres'entantç exclusivo da sociedade,

dcsqualíficando interlocutores legítimos, e pior, ç1esconsidcrando qualquer possibilidade

de interlocução

A mobílização da sociedade organizada assegurou que a

Constituição Federal de 1988 contemplasse importantes conquistas sociais.. Isso legitima

nossa ação de cobrar do atual go've~o ~ cumprimento dos preceitos constitucionuis que

garantem o direi~o à educação de todos os brasileiros.

o artigo 214 da Constituição define qne:

liA lei estahelecerá o plano nacional de educação, de duração
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis e â integração das ações do Poder Público
que conduzam à:

I ~ erradicação do analfabetismo;
11 - universalização do atendimento escolar;
1lI - melhoria da qualidade de ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País."

o Art 212, § 3°, estabelece que:

"A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade
ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos
do plano nacional de educação.1I

Os recursos públicos aqui referidos dizem respeito à aplicação

constitucional de. no mínimo, dezoito por cento (l8%) pela União e vinte e cinco por

cento (25%) pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, ~a receita resultante de

impostos, compreendida a proveniente de transferências. na manutenção e

desenvol~mento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei

9394/96) define. como incumbência da União. elaborar o Plano Nacional de Educação Ilem

colaboração com Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios" (Art.9°), cabendo aos

Estados "elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as de

seus municípios;1I (Art.1 0, lU). Além disso, a duração e o referencial desse plano estão

assim previstos: "A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei [23/12/96],

encaminhará ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e

metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação

para Todos. (Art. 87, § 1°).

Antecipando-se li LDB, o governo federal elaborou e promulgou a

Lei 9131, de 24/1 1/95, criando o Conselho Nacional de Educação, fragmentado em

Câmaras - de Educação Básica e de Educação Superior. Com atribuicõe..:; normativas.

"deliberativas" e de assessoramento do MEC, tal Conselho foi concebido enquanto

instância que assegura "(...) a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação

nacional." (Art.7°). Entre essas atribuições consta a de "subsidiar a elaboração e

acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação (Art.7').

Obsenre-se que, apesar de o Plano Nacional de Educação estar

previsto há quase uma década. os governos desse período não se preocuparam em

elaborá-lo e, muito menos, em providenciar a implementação de suas diretrizes maiores, já

definidas na Constituição Federal de 1988.

É com a intenção de assegurar esse direito social,

constitucionalmente previsto, qLL~ as entidades representativas da sociedade organizada e

os diferentes segmentos da popula-;ão brasileira constroem, ao longo dos últimos dois

anos, a partir de debates e estudos, o Plã.-'O Nacional de Educação.

2. DIAGNÓSTICO

A crise educacional brasileira tem~se expressado ao longo de

décadas em duas dimensões principais. Uma, refere-se ao alannante estado a que foi pouco

a pouco reduzido o sistema educacional marcado. sobretudo, por altos índices e

preocupantes caractelÍsticas de exclusão social: elevados percentuais cie repetêncía e

evasão escolar, persistência do analfabetismo, absoluto (mais de 20 milhões, segundo

dados do IBGE) e funcional; um dos mais baixos percentuais latino~ame 'canos de

matricula no ensino médio (cerca de 25% da população na faixa de 15-17 anos); padrões

aviltantes de remuneração e condições de trabalho dos profissionais que atuam na área da

educação, Outra. não menos grave. diz respeito à contradição historicamente verificável,

entre a retàrica e a ação governamental no tocante às políticas púb1ica~, notadamente

àquelas das áreas sociais.

O agravamento da crise vem sendo reforçado pelo conjunto das
políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro, as quais, vale esclarecer. obedecem à
matriz definida pelo Banco Mundial, pelo Banco interamericano de Desenvolvimento

(BlD) e pela CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), para os países

considerados em desenvolvimento. Os países alinhados com a política neoliberal vêm

limitando as verbas destinadas à educação. Como exemplo, a própria recomendação da

UNESCO e do Banco Mundial de destinar, ainda nessa década, 6% do PIB para o

desenvolvimento da educação e que vem diminuindo progressivamente. Se na década de

80 a América Latina destinava cerca de 4,5% do seu PIB para a educação, na década de 90

reduz esse percentual para 3,7% (UNESCO: Statistical Yearbook - 1992).

Isso porque, de acordo com O mentor intelectual da educação para

a América Latina ~ o Banco Mundial "exportar é o que importa" e, assim, os gastos sociais

vêm sendo barbaramente reduzidos, alijando a maioria da população dos direitos sociais:

educação. saúde. trabalho, lazer. segurança, previdência social. proteção à maternidade e à

inf'ancia. assistência aos desamparados, previstos na Constituição Federal (Art. 6°). A

globalização da economia e o celebrado avanço tecnológico ampliaram as disparidades

sociais, entre elas a ociosidade compulsória, o desemprego ou o subemprego. ao invés de

proporcionarem a melhoria da qualidade de vida da população, tão alardeada pelo discurso

oficial. Enquanto a maioria vive num submundo de pobreza, indigência e miséria, uma

pequena minoria detém a renda, o poder e o acesso a serviços e beneficios, praticamente

esgotando os recursos disponíveis.

Comparando o Brasil a países com PNB (Produto Nacioual Bruto)

per capita semelhante, com PNB per capita muito maior e com PNB per capita muito

menor, como na tahda abaixo, entt:nde~se melhor essa situação.
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Tahela 1. Indicadores Básicos origem deve ser buscada na situação sócio-econômica do pais.

- ----e-----,-----,--,----I
A-20% ~ pohrc 13= 20% + ricos B/A

Pai-.. PNn Jler capita
f-. (lfSS)~

1'M1\15'*1994 Dislribuiljão P/" d; renda (final dos anos BO) Os dados da tabela 3, a seguir, mostram a abrangência da perda

social út:currcntc da evasão e repetência.

2 q.lO

.l170

61

15

-2.1--+---'6:::7,:::S--+---:3~2--1

1,7 62,9 17

TalH.:,la 3: Ttrms Agn.'glldas di! RepetênCia (' El'llSlio por Grau de En'ino.

('111 pt:rct:ntuais, 1982 - 1992

2'GRAU (ENSINO ~1~mO}

1982 1992

28 .\2

_____8 _-__ 6

36 38

l' GRAU (ENSINO FUNDAMENTAL)

INDICADORES 1982 ,1992

RepelenCJ:l 38 33

h,Hào 7 5

-P;:;&~-45 38

Fonte: IBGE' Anuário Estrltísllco do Bl'llsll. 19%

GRAUS E ANOS

A concepção dt: Educação B<isica. fonnulada na ('(ll1stituição

Federal de 1988 e melhor qualificada a parlir da construção do projeto de LDB da Câmara,

Federal, inclui a Educação Infantil (Creches c Prê-cscolas), Ensino Fundamcntal e o

Ensino l\'lédio (Fonnaç50 Geral, Ensino Técnico, e Ensino Profissional).

A prática govcmamcnta!, contudo, não ·tem correspondído ao.

espírito da Constituição quanto a concepção de Educação Básica, Nos t'Jltimos ~nos a

educação brasileira sofreu grandes alterações, especialmcnte no .campo institucional:

refOfila da Constituição através da Emcnda 14; aprovação das lci~ 9394196 c 9424/96

respectivamente LDB e Fundo de Manutenção, e Desenvolvimento do En~íno Fundamental

e de Valorização do Magistério, hem como etc outras legislações oriundas do cxecutivo

(decretos, medidas piO"isórias, avisos minifitcriais. etc), No seu conjunto c5sa legislação

representa um grande retrocesso em relação fi educação básica, especialmcnte, a da jovens

e adultos com pouca ou nenhuma csct1laridadc c da população em idade pré·escalar

3140

EUA

Mal.islJ 15 4,6 53,7 12

2~ 740 /O 4,7 _-1__4:::1,::,9_-1__-:9__-1
Alemanha 23.560 7 7 40.3 6

i--:::-Rua-nda
1-_::_--;--;-;-+-_:::271°;-_-1-_-:130:9,--__1-_79,:..,7__1-_3,,8"',9,--_1-__4;-_-1
~g~a_I~:~I 2_2'_)_. __~?-_~-?_,5___ 38.6 4

l"ulIll'.. : I 'NU 'H SI/III/~.i'1 A!lIl1 f lllll da 111/';1/0'1 • /')9(,

BJnco MUlldiJI ReJalürJo ~ubrt: o "e.\(,IH'I)II'1'IIII'II({} Mlllllf/(/I- 1994

* l'MiH5 ~ Taxa de l\Iortalidade de Menores de 5 anos: número de obitos de crianças menores
d~ 5 anos de idade oti$cidas viva,;, Maio; espccificnmcnlc. c:;~a laxa representa li probabilidade de morte entre
o na"CllIlt'uto I.: e\aIJI11l'/llc n<; L'lll':U .lllns d" id,1tlc

o indicador TMM5 expressa um proccsso que envolve a saúde

(fisica, mentHI e cognitiva) e seus detenninantes: nutrição, imunização, acesso à água

potável, ao sancamento básico, à educação etc.. Observe-se que os países de renda alta

possuem TMM5 baixa~ e vicc~vcrsa. Em todos os países com renda da mesma ordem de

grandeza que o Brasil (não só nos da tabela) as TMM5 são bem melhores. A diferença

entre os 20% mãis ricos e os 20% mais pobres é de 32 vezes, Esse dado indica a desigual e

injusta distribuição de renda brasileira, cujas conseqüências nefastas, à semelhança do que

ocorre na saúde, podem ser antevistas. Tais indicadores são sistematizados e divulgados

p(lr instituições internacionais como UNESCO e UNICEF e agências nacionais como o

IBe;E, que :.Jprcscntam dados consolidados, Ainda que reconheccndo que esses dados

supercstinwlll a realidade, porque infonnados por fontes oficiais dos países, os indicadores

escolares brasileiros estão muito aqucm do que a realidade econômica pcnnite e exige.

A tahcla 2 compara alguns iildic<tdor:5 cscolares brasileiros eom

os de países CClTll Produto Nacional Bruto (PNBl per capita equivalente ao nosso,

Tahela 2: COmpt11dÇtio lia situação escolar brasileira com a de outros países
com renda per capila eqwl"Oh·l1f(.·

Além dI; restringir. na LDB, a ohrigatoricdadc dc univcr:,atilação e

gratuidade do ensino fundamental pelo Poder Público, sem perspectiva de estender esse

direito a outros níveis de escolarí7.:1ção, o gtWCn1Cl propôs criação de "fundos". com as

seguintes características:

A tahela mostra que a taxa de analfabetismo ínfantil brasHcíra só

Uil11 L' pil1l qu(..' " da ..-\fi·iL':t dI! SIII, qlll.:: !'ofrcll as graves conscqlicncias da política de

segregação meial, excluindo a participação social da maioria da população. No ensino

médio, a taxa de engajamento brasileira está entre as piores nesse grupo de países, melhor

apenas do que a da Venezuela. A situação do ensino superior brasileiro só é melhor do que

a da M.il;Í:;:ia, cuj'l história recente inclui uma ocupação militar pelo Japão, entre J939 c

1945, c o eslalulo de colônia inglesa alé 1957, e da pequena República de Maurício. A

situação, na década de 90, não se modificou significativamente como indicam os dados

aprcsentados no decorrer deste diagnóstico.

, resultam de uma fónnula que comhina arrecadação c matricula na rcspectiva redc,
considerando um custo aluno/ano de R$300,OOI. Isto é, para o governo, a t}ualidadc na
educação pública pode ser assegurada mediante a destinação de RS25.00 mensais por
aluno.

A Educação Especial. selllpre tratada como apêndice da educação

regular, com caráter assistcncialista discriminatório c. portanto, excludente, contínua com

tal conotação na nO\'3 I.DB. Não lica explícito se (l Estado assumirá a Educação E5pccial

em todos os niveis c modalidades de ensino 011 se o Poder Público se rcsl'ons,t1bílil.ará

apenas peja educação especial de crinnça~ de (I íl (l allos de idade. ('0111 is<;o. ali'm de se
mantido o vics assistencialista c induzir à iniciativa privada tal modalidade de ensino,

constata-se que, a depender do Poder Público, não há políticas para mudanças

significativas no atendimento às pessoas com necessidades educativas especiais, seja

quanto ao acesso seja quanto à qualidade desse atendimento.

• destinam-se exclusivamente ao ensino fundamental regular, restando apenas 10% dos
recursos constitucionais para a cducaçj(\ illfhntil. ensino suplcth'o, cnsirw médio e, em
alguns Estados. para educação ~upcrior;

• constituem-se com recursos estadunis c municipais. através du sllb\·jnculação de 60~ú dos
recursos constitucionalmente destinados fi educação (25%l), o que rcsulln e111 I 5~·ó dos
mesmos;

Se, paralelamente ao avanço da concepção inclusive de Educação

Especial, não corresponderem ações concretas de. financiamento, que garantam essa

política, a segregação e a não integração do indivíduo com necessidades educativas

especiais poderá ser reforçada,

Taxa de Engajamento
EnSino Superior

t\IIJlIilbetiSmo 10-14 1 3'\J de En!lJjJmento
Ensino Secundário

(MédIO)
---1----"C---t---'---'---~ ----.--1

3,0 70 23,3(,11I1t.'

!'AISES

33,4 71 13,9

\1aurkio 8,4 54 2,1

E-;IClIlI;l 0,1 91 23,4
.. -.---- -- ---- ------,----t-----c=----j

IlI<ASII 17,8 39 11,7
_. ---- --- - ------~----,----f-----'----j

fl.laJ.í',I.1 15 60 7,3

\'~;lezllei;-- ---~-4,7--- 34 29,S

---Il-U1-lg;;--- --IC-----,8cc2 15,3

-:::'_Jn_,g_"7lJ ':--,-,..,-.L,-,-_-:2c,B_;-_.:'-__ ,-,-8.,.3-,-,--_-1- 32.:.,° -'
FUllll'~: H:H/l'nl\lundIJII: Rcfatl;1I0 .whrf! o DcsCIlI'oll:ml':lIfo MU/lIIIllI, /99./

IlNt',S('() Sr,/fI\IICil/l't'I11'/lOo(, 19'N

A educação brasileira enfrenta gmvcs problemas devido ao

descaso dos govcmos, que pennitiram que a repetência e a cvasão se tomassem

endêmicas, ao longo do tempo, e se constituíssem em mecanismos deliberados de exclusão

social. Ou seja, há Uma enonne perda social decorrente desses mecanismos.

o Ministério da Educação infonna 20 I, J42 matriculas, no Brasil,

sob o título Educação Especial (Sinopse Estatística, 1996), distribuídas entre a educação

"A cva~fiD e a rcpclfulcia escolar c»lrapoJam às qucstões meramente

pedagógicas. Causas e conseqüências passam a configurar um mecanismo cíclico, cuja

Registre_se que. em outubro de 1997. esse \'alnr ftli aumentado paTrl RS315,OO por aluno/alio,
significando R$ 26.2; mcu<;ais. pm altll1o. Ou, rlind::t, n.51.IQ por dia, 11m aluno Clllll ('~~c<; \ah,rl';; dC\'cm
ser cnhcrla<; dc~pes:l~ cor sJl;írilH;,1Il.l1Cflal c';L'Obr,ll1allntt'1l~'5n dt' infra·e... trutur.l 1.'11.:. ele dt',



05958 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

infantil pré-escolar (39,24%), o ensino fundamental (58,95%) e o ensino médio (1,79%),

em estabelecimentos federais (0,09%), estaduais (62,07%), municipais (19,89%) e

particulares (17,93%). Embora haja envolvimento de um número maior de

estahelecimentos estaduais, à matrícula efetiva está concentrada nas escolas particulares 

79.925 matriculas recenseadas (39,73% do total' nacional), indicando, também nessa

modalidade de educação, a participação ainda tímida do poder público que, nas três

instâncias administrativas juntas, responGe por 58,26% das matrículas nos três níveis de

ensino. Num país de imensa pobreza, esse número deveria se aproximar de 90%.

Aliás, é também no setor privado que se encontra o maior número

de docentes atuando na Educação Especial - 14.508 (que correspondem a 44,26% do total

Dil~ionaI. Segue·se a esfera estadual. com 39,89% das funções docentes e a municipal, com

14,92%. Registre-se que. na esfera federal, há apenas 300 docentes, correspondendo a 1%

do total). A relação docente/alunos é de I para 6, como média nacional, melhorando um

pouco no setor privado, onde chega a 1 para 5,5.

A fonna de apresentação desses dados, na Sinopse Estatística, não

esclarece o nível de especialização dos estabelecimentos de ensino infonnados. Se forem

instituições especializadas, justifica-se a omissão do ensino superior. Mas, se se tratar de

estabelecimentos que integram, no mesmo espaço pedagógico, portadores e não portadores

de deficiências, os muitos universitários com deficiência física, visual, auditiva etc

também deveriam compor as estatísticas educacionais.

A política inclusive, proposta neste PNE, não consiste apenas na

pennanência fisica dos portadores dO' necessidades 'educativas especiais junto aos demais

alunos. Representa, sim, a ousadia de rever concepções e pa'radigmas, nos quais o

importante é desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e

atendendo suas necessidades.

Entender, portanto, a integração como direito de todos é um

trabalho continuo e constante, de reflexão e análise das ações deste Plano, a partir do qual

a Educação Especial é concebida com os mesmos objetivos da educação geral e fica

i'ncluída em todos os níveis e modalidades de ensino da educação regular. Essa política

inclusive e integradora exige intensificação, quantitativa e qualitativa, na formação de
recursos humanos c garantia de recursos financeiros e serviços públicos especializados

para assegurar o desenvolvimento dos alunos.

Inédito na legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988

reconhece (Artigo 208, IV) o direito da criança de O a 6 anos à educação e ao atendimento

em creches e pré-escolas, alterando seu caráter - de assistencial para educacional, enquanto

dever do Estado. O Art. 211, § 2° determina que os Municipios atuarão prioritariamente no

ensino fundamental e na educação infantil. A LDB reafinna o caráter não comrensatório

das creches e pré-escolas, explicitando-as como instâncias de educação complemt.1tares à

família. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) e o Programa Nacional de

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Lei 8642/93) retomam tal temática,

reiterando direitos e reafirmando as responsabilidades do poder público.

Entretanto, a já mencionada Lei 9.424/96, que dispõe sobre Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério, exclui a educação infantil, impedindo que os Municípios cumpram o dever

constitucional. De acordo com a Sinopse Estatística de 1996 (MECIINEP), a população

matriculada na pré-escola é de 5.714.303 crianças, das quais 962.748 com mais de 7 anos.

Portanto considerando a população de O a 6 anos, que totaliza 21.386.636 crianças no

pais. (IBGE: Anuário Estatlstico 1996), e a inexistência de estatísticas oficiais, sobre o

atendimento de crianças de Oa 3 anos. pode-se afirmar que. potencialmente. há hoje um

déficit de aproximadamente 13,2 milhões de vagas, pressupondo o atendimento de 100%

das crianças de 4 a 6 anos e 50% das de O a 3 anos, para que se cumpra a divida

reconhecída, no mínimo, desde a Constituição Federal de -l ~88.

Com a municipalização do ensino, a que o Fundo induz. aumenta a

preocupação com a educação infantil. Desde 1988, muitos municfpios vinham investindo

nesse nível de educação, não só em obediência ao preceito constitucional, como em

respostas à crescente demanda social. Ora, a. concentração de recursos no ensino

fundamental regular poderá levar os municípios a não expandir vagas em creches e

pré~escolas, contra toda a lógica que deve orientar as políticas públicas em face, inclusive,

das necesSIdades de pais e de mães trabalhadore"slas

-Ainda que a propaganda governamental alardeie o contrario, o

sacrificio das educação infantil não assegura a universalização do ensino fundamental. Em

primeiro lugar, nem toda a população de 7 a 14 anos está matriculada e a que freqUenta a

escola não está, necessariamente, na série adequada à sua faixa etária. Em segundo lugar,

embora o próprio poder público alegue dificuldades para precisar os números, a realidade

mostra que os índices de repetência e evasão são muito grandes - mais de 5 milhões de

reprovações, em 1995, segundo dados do MECtINEP. Vale lembrar, como exemplo de

outra dimensão desse problema, que, segundo estatísticas do IBGE, em 1993, 5,2% da.

popplação ocupad_a.eta constitulda de crianças entre lO e 14 anos (3,4 milhões) e que

outros 6,5% de adolescentes, entre 15 e 17 anos (4,3 milhões) também estavam

empregados. Os dados ap,urados até 1990 mostram que 46,4% daqueles com idade entre 10

e 14 anos e 77,3% daqueles entre 15 e 17 anos cumpriam umajomada igualou superior a

8 horas de trabalho diárias. Além desse contingente precocemente absorvido pelo mercado

de trabalho. 'O empobrecimento da população, somado a outras condições estruturais e

conjunturais, tem contribuído para o afastamento de crianças e adolescentes da escoJa.

No Brasil, segundo e~tatísticas do próprio MEC, há hoje cerca de

33 milhões de matriculas no ensino fundamental. E, segundo o IBGE, há cerca de 28

milhões de cri~nças na faixa etária de 7 a 14 anos de idade. Embora o número de

matrículas ultrapasse o suposto patamar a ser atingido, um aspecto importante a ser

comentado -refere-se aos quase 7 milhões de alunos maiores de 14 anos, ainda

matriculados entre a ri e a 8J1 séries, vítimas de repetência continuada. Portanto, esses

números não indicam que esse nível de ensino esteja próximo da universalização, pois há

um contingente de quase 2,5 milhões de alunos na faixa etária de escolarização obrigatória

f~)fa da escola. Tais dados indicam a exigência de aumento expressivo de vagas, afora a

necessidade de ampliar o tempo de permanência diária da criança na escola.

Quanto ao fluxo escolar brasileiro, em 1991, segundo o Anuário

da UNESCO (1994), a I" série do primeiro grau (ensino fundamental) respondia por 28%

do total de matrículas nesse nível de ensino, quando o ideal seria 12,5% para um ciclo de 8

anos. No final des~e ciclo ocorreu uma inversão, pois apenas 5% dos alunos· estavam

matriculados na 8a. série, para um ideal de 12,5%. Assim, a repetência trava o referido

fluxo, fazendo que 71 % dos alunos matriculados no 10 grau concl1ntrem-se até a 4' série.

S.omadas a repelência e a evasão no ensino fundamentá1 chega-se a uma taxa média de

quase 40% (IBGE: Anuário Estatístico do Brasil, 1996).

Há que se atentar, ainda, na perspectiva da universalização do

Ensino Fundame~tal, para as diferenças regionais quanto aos índices de atendimento.

Tabela 4: Matriculas do Ensino Fundamental e distribuição da população no Brasil

Região Matrícula Populaç3o de 7 a 14 anos

Norte 5,0% 3,8%*

Nordeste 22,7% 33,4

Sudeste 49,4% 40,9

Sut 16,4% 14.4

Centro-Oeste 7.4% 7,3

* Não mclUl a população de Tocantms

Os dados revelam que o Nordeste eXIgIra medidas

complementares considerando, além da repetência e da evasão escolar, o não atendimento

de aproximadamente 10% das crianças de 7 a 14 anos que estão fora da escola. Coerente

com a perspectiva da necessidade de o PNE apresentar, complementarmente, proposições

especificas para regiões e níveis e modalidades de ensino, considere-se que. no Nordeste a

taxa media de analfabetismo de crianças de 10 a 14 anos atinge 33%) chegando essa taxa

chega a 40% entre os meninos. Essas disparidades são encontradas em todos os níveis de

ensino. Por exemplo, nos Estados mais pobres do pais entre 10% e 15% dos jovens

matriculados concluem o ensino médio, contra cerca de 20% da média nacional e cerca de

30% nos Estados mais ricos.

Quanto ao ensino médio, responsabilidade dos Estados, prevista

na Constituição Federal e na LDB, os problemas não se limitam ao acesso, ainda que

comecem por ele. Dos jovens de 15 a 18 anos, cerca de 20% estavam, em 1996, no 20

grau. 30% cursavam o 10 grau; 10% freqUentavam cursos supletivos, 2% estavam no

ensino superior, 05 restantes, fora da escola, o que representa nada menos que 28% dessa

faixa da população brasileira. A politica governamental respaldada, inclusive na legislação
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que o executivo conseguiu aprovar em 1996, .,não prioriza o' ensino médi~; ao contrário,

pennitirá a crescente privatização desse nível de escolarização.

,ÇQDsid,rando a população brasileira-na faixa etária eorrespondoote

a esse nível de ensino (15 a 17 anos), há cerca de 10 milhões de jovens a serem atendidos.

A informação de matrícula, todavia, é da ordem de 5,7 milhões de jovens. Analisando,

ainda, os dados do MECIlNEP (Sinopse Estatistica, 1996), verifica-se que os 3.114.335

de jovens com mais de 17 anos que ainda freqüentam o ensino médio constituem mais um

forte indicador da exclusão: de um lado, as repetências acumuladas ao longo da vida

escolar, atrasando seu desenvolvimento acadêmico e profissional e de outro, a distância,

cada vez mais nítiq3, do"s estudos de nível universitário. Apenas 2,5 milhões de jovens de

1S a 17 anos estão matriculados, acusando um déficit de 7 milhões de jovens fora do

ensino reg.l.:ILa[..Copsiderando-se o crescimento anual da popuiação de 1,9 % e o'

.. átenJim~~to de Jovens com mais de 17 anos, fora do en~ino méd!o regular, o total de

jovens a ser atendido, deverá ultrapassar 12 milhões em 10 anos.

Embora prevista na legislação, "a fonnação integral do indivíduo"

não é assegurada pela prátiea cotidiana. Além disso ~s politieas pa,ra o ensino médio

•pennitem o acesso de poucos ao ensino superior e não respondem às necessidades de

preparo para inserção no mundo do trabaJ!1o.

A educação profissional, euja função é eoncretizar essa

preparação, mas para além da simples qualificação e treinamento, deve incorporar as

diversas dime'hsões do conhecimento e as mais"recentes técnicas e' aplicações tecnQlógicas

necessárias ao trabalho participativo e criativo em t?do~ os setores da produção. Porém, de

acordo com as detenninações dos segmentos sociai,s hoje hegemônicos, tem ocorrido, no

Brasil, uma maior segmentação do mercado de trabalho,.que exige do trabalhador operar

com competência e produtividade as inovações tecnológicas e organizacionais. Para tanto,

entendem bastar uma qualificação profissional, de earáter eompensatório, a qual, através

da massifieação de treinamento, mascara a seletividade do'modelo. Da trágica combinação

da reestruturação produtiva e da politiea neoliberal, decorre um maior estreitamento das

possibilidades ocupaeionais, eonvertendo o deSemprego num problema estrutural e não
meramente acidental. Além do mais, essa política Lusca responsabilizar o trabalhador pela

sua empregabilidade, alegando que, cqm inicia'tiva educacional adequada - isto é, o novo

modelo de educação profissional, resolve&-se-~ao problema do desemprego.

Portanto, além do reforço do traço elitista, a educação média, hoje,

é um dos níveis que melhor traduz a perversidade do modelo educacional, na medida em

que reduz as possibilidades de construir a qualidade social reivindieada pela maioria da

população.

A ausenCla de dados integrados e consolidados, quanto ao

atendimento da educação fannal e não fonnal, por instituições governamentais, dificulta a

projeção da demanda real e potencial e a estimativa de recursos para a arca. É portanto,

urgente o levantamento e a consolidação dos dados, como também relacioná-los com a

mobilidade e a mudança de atividades profissionais e ocupacionais que ocorre no setor

produtivo.

Analísando~se a educação superior no B~asi1, o que de imediato

chama a atenção é o baixo percentual de estudantes desse nível, em comparação com i\

realidade de países latino~americanos, em especial com a Argentina. Enquanto no Brasil,

para cada 100 mil habitantes, pouco mais de 1.000 estão no ensino superior, equivalendo a

1 % da população, naquele país o número é de, aproximadamente, 3.300, ou seja, mais que

o triplo do Brasil. Comparando com o Canadá, para tomar como exemplo um pais

desenvolvido, essa relação é de 7.000 para eada 100 mil habitantes. Outro dado assustador

é o de que, na faixa etária de 18 a 24 anos, apenas 11% freqUentam a universidade, e

desses, apenas 3,5% estão em universidades públicas.

o Brasi1 deveria, no entanto, incluir em seu ensino superior cerca

de 30 a 40% dos jovens, ao invés de cerca dos 11% hoje ineluidos. Assim, se hoje

registra-se aproximadamente i,7 milhões de matríeulas (poueo mais de 500 mil em

instituições públicas) e 250.000 conclusões anuais, estas deverão passar a

aproximadamente 4 milhões de matrículas e 550 mil eonclusões. O descaso das poUtieas

governamentais com a educação superior, nas últimas décadas, tem-se explicitado, de um

lado, através da redução dos concursos públicos para reorganização dos quadros docentes

e técnico-administrativos, redução das verbas e ausência dos repasses necessários à sua

manutenção. De outro Jado, registra~se o descaso com a indissociabilidade- entre a

pesquisa, o ensino e a extensão de sCIViços à comunidade nas unfversidades públicas

paralelamente à ausência de controle e fiscalização das instituições privadas que, mesmo

oferecendo um ensino de qualidade duvidosa, respondem por cerca de 60% das matriculas.

No conjunto, fica caracterizada a opção clara do gove:mo pelo desmantelamento da

educação superior pública. via privatização e atrelarnento às necessidades mercadológicas.

A expansão de vagas no ensino superior s6 t,em ocorrido nas instituições privadas, já que,

cada vez mais, o governo, com medidas como as'do pacote fiscal (novembro/97), a PEC

370/96 (Proposta de Emenda Constitueional) e a LDB, reforça a subordinação às teses

privatistas do Banco Mundial para os países em desenvolvimento.

A problemátiea da edueação superior no Brasil não diz respeito

somente aos aspectos quantitativos pois, em que pese as conquistas dos docentes, dos

funcionários técnico-administrativos e dos estudantes, através dos seus movimentos

organizados, a consolidação de um padrão unitário de qualidade exige a implementação de

medidas concretas, como: carreira unificada, isonomia salarial, estabilidade no emprego,

estrutura curricular, regime de contratação, concurso público de provas e títulos para

ingresso na carreira, critérios transparentes para aprovação de projetos de pesquisas,

política de capacitação de técnico~admiÍ1istrativose docentes, entre outras. .

Em 1994, a situação do ensino superior apresentava os seguintes

dados:

Tabela 5: Dados básicos do ellSino su'perior - 1994

Tipo de Instituição Dependência Instituiçõcs Docentes Técnico- Alunos Concluintes
Administrativa Administrativos (matrículas)

UNIVERSIDADES Federais 39 46.530 94.188 349.790 39.516

Estaduais 25 24.968 53.484 190.271 22.523

Municipais 4 2.999 1.697 31.547 3.659

Particulares 59 34.327 25.498 463.118 62.323

FEDERAÇÀOE Federais O O O O O
INTEGRADAS Estac1uais O O O O O

Municipais 3 850 347 tO.344 1.507

Particulares 84 14.063 11.006 193.127 34.523

ESCOLAS Federais 18 2.429 4.140 1.3.753 1.904
ISOLADAS Estaduais 48 3.280 2.361 41.665 6.696

Municipais 81 3.694 2.529 53.080 9.077

Particulares 490 23.336 16.336 314:339 58.541

BRASIL Total Geral 851 t55.776 211.617 1.661.d34 240.269
141.482·

Fonte: MEC/SAG/CPs/sEEC: Sinopse Estatística do Emino Superior - 1994
*docentes em atividade

Observa-se na Tabela 5 organizada a partir de dados do MEC que

havia no Brasil 851 instituições de ensino superior (IESs) das quais em termos unitários os

estabelecimentos isolados correspondiam a 74 9% e as instituições particulares a 74 4% do

total..

Sabe~se que nas universidades e nas faculdades integradas existem

muito mais cursos do que nas faculdades isoladas o que mostra a necessidade de mudar a

sistemátiea de tralamento de dados utilizada pelo MEC. É de se registrar portanto que a

predominância de estabelecimentos privados é relativa os quais com raras exceções

oferecem ensino de qualidade no mínimo duvidosa prevalecendo a outorga de diplomas e

péssimas condições de trabalho dos profissionais desse setor

Em 1994 o número de matriculas no ensino superior foi de

1.661.034. Deste total 62 3% se realizavam em universidades 12,2% em federações ou

faeuldades integradas e 25,5 % em faeuldades isoladas. Com relação à dependêneia

administrativa o setor público representava 35,9% (21,9% federal e 14% estadual)

enquanto o setor privado correspondia a 58,4% de matrículas. A rigor deve-se acrescentar

a este último percentual cerca de 5,7% de matrículas em instituições municipais somando

portanto 64,I%.

Em 1993 o número de alunos concluintes foi de 240.269; destes

52,3% em universidades 31,7% em estabelecimentos isolados e 15% em federações ou

faeuldades integradas. Quanto à dependéneia administrativa as instituições partieulares

fOffi1aram 64,7% do total de concluintes; as IFES 17,2%; as IEEs 12,2% eos demais 5,9%

se fonnaram em instituições municipais.
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Tabela 6: Grau de Formação Acadêmica dos Docentes do Ensino Superior

TOTAL REDE PUBLICA REDE PRlVADA

SEM GRADUAÇÃO 270 162 108

GRADUAÇÃO 36.002 16.732 19.270

ESPECIALIZAÇÃO 50.353 20.273 30.080

MESTRADO 33.531 21.268 12.263

DOUTORADO 21.326 16.850 4.476
~

Fonte: MECIINEP: Smop5e EslatLtl~.'.• 1996 (q'lC apresenta dlldoll de 1994 no máximo)

Quanlo a fonnação acadêmica. cerca de 36.000 docentes (25,4%)

possuiam fonnação em nível de graduação; pouco mais de 50.000 (35.6%) linham

especialização; 33.531 (23,7%) eram mestres e 21.326 (15,1%) eram doutores. °regime

de contratação em tempo integral (o que não significa dedicação exclusiva) alcançáva 61

981 doccntes (43.8%) e no regime parcial 79.301 docentes (56,1 'lo), a maioria

professores~horistas.

Do total de 155.776 docentes, 141.482 estavam em exercicio em

1994, dos quais 69,5% trabalhavam em universidades (públicas ou particulares), 21,8% em

estabelecimentos isolados e o restante em federações e/ou faculdades integradas.

Tabela 7: Grau deformação acadêmica do pessoal técnico - administrativo

Pessoal S/ l(tgrau 2"grau Graduação Esp~cialização Mestrado Doutorado
Es..:olaridad.:

t"Gr.
Incomp.

Federal 9832R 18.761 15349 35.047 25.391 2.929 706 145

Não 79679 19.046 14.908 24.i41 17.636 2.683 429 136
Federal

Toml 178.007 37.807 30.257 59.888 43.027 5.612 1.136 281--
Fonte: MECfSAGrCPSISEEC; Sillopse I::stathtica do Ensino Superior - 1994

o quadro técnico-administrativo constituía-se de 211.617

profissionais, dos quais 80,6% (177.007) trabalhavam em universidades.

Aproximadamente a metade ,trabalhava em universidades federais, 26,4% em instituições

estaduais e 25%, em instituições particulares. Entre instituições federais e não federais,

37.807 funcionários compunham o contingente sem escolaridade ou com o primeiro grau

incompleto, 30.257 tinham o primeiro grau completo e 59.888 o segundo grau completo.

Os demais funcionários técnico-administrativos tinham grau superior, e cerca de 4% com

especialização, mestrado ou doutorado, Tal situação mostra a ausência de política de

fonnação e aperfeiçoamento ddsses profissionais,

Quanto ao acesso ao ensino superior, a tabe-Ia 8 revela que o

número de vagas oferecidas para o vestibular foi de aproximadamente 574.000, número

semelhante ao de fornlandos no segundo grau. No entanto, inscreveram-se para realizar 05

exames mais de 2.237.000 candidatos (em primeira opção), sendo pouco mais de 463.000

3!,Túvados. Assim, é de se observar que o grande número de excedentes vem se
acumulando ao longo dos anos. O setor público ofereceu 143.518 vagas para um número

de 1.206.727 candidatos, no entanto, apenas 131.083 nele conseguiram ingressar. °setor

privado ofereceu 431.717 vagas, recebendo 1.030,024 candidatos, dos quais 332.157

ingressaram. Observa~se, ainda, uma ociosidade de mais de 12.000 vagas no setor público

c mais de 98.000 no setor privado. Apesar de que a aspiracão da maioria dos vestibulandos

é a de estudar no ensino público e gratuito, é no setor privado que ingressam 65,5% dos

aprovados.

Tabela 8: Dados de vestibulares

Vagas % Total de % Ingresso %
Oficiai~ Inscrições·

Brasil 574.136 100,0 2.237.023 100,0 463.240 100,0

Federais 85.017 14,6 682.977 31,0 76.130 t6,4

E~taduais 58.501 10,2 523.750 23,4 54.953 11,9

Municipais 33.935 5,9 85.642 3,8 28.703 5,2

Particulares 396.682 69,1 944.854 42,3 303.454 -~

Fonte; MECJSAG/CPSlSEEC: Smopse Supenor-1994
*lllscrisões para a primelra opção

É importante ressaltar que os dados apresentados tendem a se

agravar em função das políticas que o governo Fernando Henrique Cardoso vem

implementando. No setor público, o Poder Executivo - com a conivência do Legi5lativo -

tem provocado, deliberadamente, a diminuição da oferta do numero de vagas de docentes e

de funcionários técnico-administrativos, devido à política de contingência de vagas e ao

crescimento do número de aposentadorias, em virtude das mudanças provocadas pelo

pacote fiscal (novembro de 1997) e ameaçadas pelas Reronnas Administrativas e da

Previdência.

o governo tenta implementar assim, um novo modelo de

universidade, através de Leis, Decretos, Medidas Provisórias, que em nada se identifica

com a universidade critíca e autônoma, necessária ao enfrentamento dos desafios da

inclusão social. Ele impõe um modelo de universidade submisso aos ditames do Banco

Mundia!: concebido de forma pragmática c imediatista, voltado majoritariamente a9 setor

privado, a quem cabe delinear a fonnação de recursos humanos "produtivos e

competitivos", adequados, portanto, à lógica e às necessidades do mercado.

o quadro de exclusio social e educacional, em todos os níveis, até

aqui demonstraoo, oetine a premência de sé pagar a dívida social que representa o atraso

escolar e a segregação em que se encontra a -maioria dos brasileiros. Segundo as

estatísticas, sem considerar os analfabetos funcionais, isto é, aqueles que não concluíram o

ensino fundamental, há hoje mais de 20 milhões de analfabetos no pais, sendo cerca de 17

milhões com mais de 10 anos de idade e aproximadamente 5 milhões com idade entre 7 e

14 anos (faixa etária de escolaridade obrigatória). A partir desses dados, pode-se estimar a

existência de 25 milhões de pessoas a serein incluídas em programas de alfabetização e de

complementação escolar, boa parte delas devendo ser absorvida pelo sistema regular de

ensino.

A Educação de Jovens e Adultos, para aqueles que não tiveram

acesso à escolarização regular na idade esperada, é.tratada na LDB enquanto alternativa

educacional: os cursos supletivos apenas são citados, mas aparecem recomendações

quanto aos exames supletivos. Tal ênfase, além da inconsistência enquanto mecanismo de

solução do problema, omite outras alternatívas metodológicas, reduz a idade mínima para

reaIi7.ar os exames supletivos: 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino

médio, favorecendo fortemente os procedimentos da educação a distância na fbnnulação

desse enonne co~tigente de pessoas, e descaracterizando~sc a educação presencial - fonte

de interações e aprendizagens fundamentais, emjuanto processo educativo mais

significativo. Abreviando ou dispensando a pennanência no ensino regular, a LDB

contribui para o processo de desescolarização, empobrecendo a formação, além de

estimular a evasão dos alunos que conseguiram tcr acesso ao ensino regular.

o desrespeito com que é tratada a Educação de Jovens e Adultos

elucida, cada vez mais, o propósito de o Estado desresponsabilizar-se da educação pública,

gratuita e de qualidade também para essa grande parcela da população brasileira, com mais

de 15 anos, que parti~ipa da produção de bens e serviços, mas é sempre alijada de seus

produtos e beneficios. Mais uma vez pode-se apontar a característica lesiva e excludente

da Lei 9424/96, insistente e deliberadamente repetida ao longo desse diagnóstico, Dessa

vez, para salientar que, ao obrigar Estados e Municípios a investir prioritariamente no

ensino fundamental regular, essa modalidade educacipnal tende. a ser, ~ada vez menos,

objeto de preocupação do Poder Público e, conseqüentemente, cada vez mais absorvida

pelo setor privado.

Permeando a educ~ção brasileira, em todos os seus nivele e

modalidades, registram~se, também, as conseqüê~cias sociais do fenômeno da dupla, por

vezes tripla, exclusão, quando ao viés s'6cio~econ~mico se soma e integra o viés de raça

c/ou gênero: além de pobre, ser mulher, negra ou indígena, significa, como regra, estar à

margem dos produtos e beneficios socialmente produzidos.

Quantitativamente maior, mais integrada ao cotidiano da vida

nacional e menos tutelada que os povos indígenas, a população negra ganha significativa

visibilidade quando se trata de contabilizar., pela via educacional, as conseqüências

nefastas e alannantes de sua história de discriminação e exclusão. A Pesquisa Nacional

por Amostragem Domiciliar [PNAD] realizada pelo IBGE registrava, para 1995, por

exemplo, os seguintes dados: 54,7% das crianças negras (e 39,12% das brunc';') nunca

entraram na escola aos 7 anos de idade; 44% das crianças negras (e 60,5% das brancas) de

7 anos de idade freqüentavam a escola em 1995; 3,09% das crianças negras (e 1,8% das

brancas) de 9 anos de idade já integravam, naquele ano, o contingente de evadído.s dos

sistemas de ensino, aos 14 anos de idade, 77,2% dos adolescentes negros (e 40,8% dos

brancos) registravam atraso escolar em, no mínimo, duas séries São evidentes as

repercussões desse quadro na vida adulta dessas crianças e jovens: elas irão integrar a
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massa de brasileiros total ou funcionalmente analfabeta: seu acesso a níveis maÍs elevados
de escolaridade fica significativamente prejudicado e, conseqüentemente sua alocação no

mercado de trabalho se dará nas posições mais subalternas e pior remuneradas.

As duas tabelas seguinte,;; mostram, num outro exemplo, a

realidade salarial de professores e funcionários:

Tabela 10: Salários Médios dos Professores -Junho, 1997

Com Magistério 20 Grau Com Licenciatura Curta Com Licenciatura Plena Carga

UF Salário Remuneraçã02 Salário Remuneraçio~ Salário Remuneraçllo'1
Horária

Base' Base' Basel Semanal

AC 140,42 140,42 168,57 202,20 224,71 269,65 20

AL 120.00 192,00 156.00 249,60 218,40 349,44 20

AM --- 300,00 -- - -- 570,00 20

AP 92,71 241,04 114.03 296.49 140,26 364,68 20

BA 126.25 184,12 168,49 222,18 210,72 272,86 20

CE 123,76 173,26 182.85 268,79 222,26 333,38 20

DF 164.64 847,98 208,00 976,81 252,22 1.137,79 40

ES 22.47 -- 270,67 ._- 316,65 -- 25

GO -_. 129,69 -- 156,92 189,87 '20

MA 100.00 200.00 179.60 413,08 340,00 553,59 20

MG 212,53 255,04 317,64 381,17 382,28 458,74 24

MS 65,44 168,16 98,16 217,24 130,88 266,32 22

MT 106.99 -- 112.35 _. 138,47 -.- 20

PA 112.00 .-- 112,00 -- 148.94 - 20

~·i 37.00 104,00 43,00 130,00 55,00 160,00 40

PE 186.67 280,00 _. -- 300.62 450,93 4~

PI 101.18 143,05 105.48 147,67 121,99 170,78 20 -

PR -- 257,00 -- _. 340,00 20

RN
__o

170,57 -- 205,73 274,36 40

Ri 100.00 225,92 125,44 251,36 145,44 315,36 16

RO 100,00 443,00 134,79 612,58 157,00 775,00 40

RR 259,45 259,45 -- 368,00 368,00 40

RS 111,90 210,00 119,56 164,10 206,00 250,00 .20

SC 277,39 360,61 354,r.l- 389,52 452,03 497,23 40

SE 182,53 273,80 210.52 313,97 355,46 604,28 40

SP -- 573,10 '--- 582,96 -- 593,09 40

TO _o. 350,00 -- 472,00 -- 713,00 40

-Fonte: SindIcatos de Base da C.onfederaçao NaCional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
I Valores relaiivos ao mês de junho de 1997; salários médios pagos a professores de ensino bbico

estadual, em início de carreira,

A exigência de escolas de qualidade social nos assentamentos e

acampamentos do MST (Movimênto dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) se configura,

hoje, como valor a ser incorporado em Gualquer proposta educacional que tenha como

horizonte a inclusão social. Crianças, jovens e adultos que integram essa. camada da

população desprovida do bem material essencial ao seu trabalho - a terra - têm também

sido expurgados de seus díreitos como cidadãos brasileiros. O resultado educacional de
sua resistência e de suas lutas é considerável, dadas as condições profundamente adversas:

só no ensino fundamental, são mais de 50 mil alunos distribuidos em cerca de 1000

escolas públicas de }" à 4} séries e 50 escolas de 51 à 81 séries, desenvolvendo projeto
político-pedagógico marcado pelos eixos de luta do MST e pela busca incessante de

inclusão social.

Essas, como tantas outras escolas públicas brasileiras, exigem

recuperação e tratamento adequado, em termos de respeito ao alunado de valorização

profissional, de capacitação de seus trabalhadores/as, de recursos suficientes e condições

dignas de trabalho, em termos, sobretudo, da inclusão, nas políticas educacionais, da
atenção especifica a ser dada às escolas organicamente vinculadas à realidade rural.

É mais que urgente, pois modificar os padrões de funcionamento

escolar para que se elimine, a médio prazo, o 'processo de marginalização vivida pela

população negra brasileira. Para isso, toma~se necessário desenvolver um processo
educativo caracterizado por práticas pedagógicas comprometidas com a superação desse

quadro de exclusão. Faz.-se necessário pois, investir na organização escolar e na formação

de profissionais da educação a partir do referencial da cultura afro-brasileira, buscando

articular o trabalho dos agentes educativos com o desenvolvido por agentes dos

movimentos e entidades que militam na causa negra.

Em que pesem a tutela governamental, o maior ou menor

isolamento geográfico, os diferentes niveis de dificnldades derivadas da demarcação de

terras e as barreiras Jinguísticas, os pavos indígenas do Brasil devem ter assegurado o

direito, como cidadãos do pais, a.uma educação escolar de qualidade, na perspectiva,

simultaneamente de sua inserção social e política na vida nacional e do respeito á cultura e

organização social de cada nação indígena É dever do Estado assegurar todas as condições

necessárias - humanas, linguísticas, financeiras, materiais e técnico-pedag6gicas - para que
essa educação ocorra na perspectiva assinalada, devendo as ações governamentais estar
articuladas com o trabalho desenvolvido por agentes dos movimentos e entidades que

congregam as lutas desses povos.

'1 Valores incluem vantagens, além de salário base.

As m'esfl"l';S atitudes governamentais de descaso e desrespeito

atingem os trabalhadores da educação. A situação hoje vivida por todos os profissionais

que atuam na área de educação mostra não haver qualquer reconhecimento desses
profissionais, sendo indicadores dos problemas: esvaziamento dos cursos de formação

básica, tratamento inadequado e iusuficiente da formação continuada, condições

inadequadas de trabalho, salários indignos, indefinição de carreira, entre outros.

Para dar conta das necessidades educacionais descritas

anteriormente, considerando apenas os fatores quantitativos, os sistemàs de ensino devem

contar com número maior de docentes, portadores das qualificações mínimas determinadas

por lei. A tabela seguinte oferece um exemplo do descaso e desrespeito dos governantes,

tanto pelos estudantes como por seus professores.

Tabela 9: Funções Docentes distribuição nacíonalpor nível
deJormaçãt;J e Jiíveis escolares em que atuam

A tabela 10 indica a flagrante violação constitucional nos valores

salariais da salário mínimo nacional e assinala, portanto, uma das possibilidades
explicativas do êxodo profissional, do esvaziamento dos cursos de formação de

professores, já referidos.

Note-se que, para os docentes portadores da "habilitação de 2"

grau específicâ para o magistério", há nove Estados que oferecem salários iniciais abaixo

de um salário mínimo, o que fere dispositivo constitucional específico. No caso dos
portadores de licenciatura de curta duração. essa ilegalidade salarial é praticada em três

Estados. O Estado da Paraiba pratica, mais que ilegalidade, verdadeira aberração salarial

com, seus pro Cessares, Já que. para jornada de 40 horas, qualquer que seja o tipo de

habilitação. de seus docentes, a retribuiç5.o salarial de professores em inicio de carreira não
chegou a meio salário minimo emjunho de 1997.

Da mesma fanna que os salários dos professores do ensino

fundamental e médio são aviltados nos diversos Estados da União, salários dos

funcionários também o são. Vale lembrar que a maioria dos Estados não dispõe de planos

de carreira para esses trabalhadores da educação e que, também nesse caso, há violação

constitucional praticada por alguns governos estaduais. ao oferecer salários inferiores ao
minimo aos funcionários que atuaJ11 nas áreas técnica, administrativa e de apoio da

Educação Básica. Os dados sintetizados ~a Tabela 11 demonstram o problema salarial

vivido pelos funcionários federais: são valores..de janeiro_ de 1·995; pão corrigidos· ou •
reajustados desde então.Fonte: MECJINEP: Smopse Estatlstlca 1996.

TOTAL DE NíVEIS E MODALIDAD!S DE ATIlAÇÃO
NÍVEL DE FORMAÇÃO FUNÇÕES Pré-escolar! t-à4- S-à 8- 2"grnu Educaçio Ensino

DOCENTES alfabetização séries séries Especial Supletivo

10 grau incompleto 100.260 35.956 63.257 526 71 263 187

JO grall co~pleto 95.114 30.481 55.225 5.634 997 782 1.995

2" grau completo 932.187 t84.054 500.238 t54.766 43.418 17.513 32.198

3" grau completo 995.250 44.575 157.817 450.784 282.341 14.214 45.519

TOTAL 2.122.811 295.066 776.537 611.710 326.827 32.772 79.899
. .
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Tabela 11: Vencimentos dosfuncíonários técnico-adminisirativos

das universidades federais
modalidades de ensino, coordenando suas ações prioritárias e avaliando o processa

educativo, buscando garantir, assim, um padrão unitário de qualidade para a educação

nacional.

Ao se analisar os dados a seguir (Tabela 12), que apresenta a

distribuição das estudantes por dependência administrativa entre 1972 e 1996, percebe-se

que a politica de desresponsabilízação do governo foderal com o ensino público já estava

em curso pois. em todos os níveis houve diminuição do percentual de atendimento pela

União. Ao implementar tal processo 3 União transferiu suas responsabilidades às outras

esferas administrativas. como é o caso do ensino superior, onde observa-se acréscimo de

atendimento pelos Estados e Municípios.

Porém, a LDB aprovada (Lei 9394/96) manteve a estrutura

anterior, de mera justaposição dos diferentes sistemas, centralizando no MEC as decisões

importantes. Como exemplos, podem ser citados a elaboração e promulgação da Lei que

criou o Conselho Nacional de Educação, descaracterizado enquanto instância de gestão
democrática da educação, com composição e atribuições definidas pelo próprio MEC, e a

imposiç50 dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos Exames Nacionais de Cursos.

A transferência de responsabilidades também ocorreu entre ontras
esferas administrativas, notadamente em relação à Educação Infantil dos Estados para os

Municípios. Constata-se ainda que o atendimento do Ensino Fundamental e Médio tem

sido feito majoritariamente peles ESlados chegando, em 1996, a 55,7% e 72,1%,

respectivamente.

Nos diferentes níveis de escolarização percebe~se uma diminuição
progressiva do percenlual de atendimento pela setor privada, especialmente na educação

básica. Esse decréscimo é atribuído~ pelos estudiosos) ao agravamento da crise econômica

que afeta diretamente a classe média. Quanto ao ensino superior constata~se uma ampla

participação da esfera privada, forte indicador da política agressiva de privatização,
adotada tanto peJo governo atual quanto pelos anteriores, política essa que vem se

consolidando apesar da qualidade questionável dos cursos superiores oferecidos pelas
instituições privadas.

Fonte: Parlana fnlermmlStenal nO 26. de 20 deJaneiro cle 1995 - Anexo (Diana OfiCiai
da União de 23/0/195).

Tal situação de penúria salarial não atinge somente os funcionários

da educação básica. Também os funcionários técnico~admjnjstrativos do en5in~ superiol

sofrem com os salários indignos que recebem, como demonstrado na tabela acima. Sabe-se

também. que, nas instituições estaduais de educação superior nos Estados com maior

capacidade ~conõmica - São Paulo e Rio de Janeiro, o salário rnédi~ atinge corca de R$

600,00 (em Estados do nordeste, o salário médio é o salário mínimo).

ICLASSE PADRAO Nível Superior Nivel Intermediário Nlve1Auxi1iar

0040 horas 30 horas 040 horas 30horu 40ho... 3000...

1II 514,30 393,22 309,93 232,44 183,85 137,44

A II 490,57 347,92 294/97 222,72 174,76 131,07

I 458,43 343,81 284,54 213,40 166,40 124,00

VI 402,92 302,19 272,65 204,45 160,47 118,05

V 379,60 284,25 261,27 195,95 159,91 113,19

B IV 348,04 276,04 258,37 187,77 149,76 107,93

1II 357,44 268,08 239,94 179,95 134,93 101,69

II 347,13 260,34 229,94 172,45 130,44 97,83

I 337,12 252,84 220,38 165,18 124,29 93,31

VI 327,40 245,55 211,22 158,41 116,40 88,82

V 317,98 238,49 201,46 151,84 112,84 84,54

C IV 306,52 231,41 194,04 145,54 107,54 81,67

1II 299,93 224,94 186,04 139,53 102,55 76,91

II 291,30 218,47 178,34 133,75 97,76 73,32

I 282,93 212,19 170,95 128,23 93,31 .69,90

V 274,81 204,10 163,94 122,95 88,87 66,65

IV 266,91 200:10 157,17 117,87 84,76 63,57

D 1I1 259,26 194,44 150,71 113,03 80,65 60,63

II 251,83 188,87 144,53 108,39 77,14 57,56

I 244,61 183,45 138,61 103,95 71,63 55,31

.. ., .

Nível de Anos Federal Estadual Municipal Particular Total
Ensino (%) (%) (%) (%) (X1.OOO)

Pré·escolar 1972' 0,5 39,7 17,8 ~2,O 461
1982' 2,0 26,0 31,0 41,0 -1.867
19921 0,2 24,9 48,1 26,7 3.795
1996' 0,05 t7,8 58,3 23,8 4.270

Fundamental 1972' 0,7 59,3 26,8 12,2 10.37t
1982- 0,4 54,9 31,5 13,2 23.564
1992' 0,1 57,8 30,5 11,6 30.106
J9961 0,1 55,7 33,0 11,2 33.131

Médio 1972' 4,4 48,7 4,5 42,7 1.300
1982' 3,4 5\,2 4,4 41,0 2.875
1992' 2,5 68,9 5,1 23,5 4.086
1996l 2,0 72,\ 5,4 20,5 5.739

Superior 1972' 23,8 10,4 4,6 61,2 688

i
1982' 22,7 9,1 3,8 62,6 1.203
1992' 21,9 14,0 5,7 58,4 1.661
1994' 21,9 14,0 5,7 58,4 1.661..

Tabela 13: Distribuição dos alunos por dependência administrativa

[1972-82-92]', [1994]', [1996]'

Destacados os diferentes aspectos da realidade educacional

brasileira, nessa' breve análise, percebe-se que os problemas têm suas raízes no não
cumprimento dos preceitos fundamentais contidos na Constituição Federal de 1988.

Vale computar ainda, entre as perdas no que diz respeito ã gestão

democrática da educação, no atual governo, o fim da proposta de um Fórum Nacional de

Educaçáo, que teria COUlO principal atribuição a definição da poIltica educacional e o

acompanhamento de sua implementação, avaliando peri6dica e sistematicamente todo o

processo.

Fonle; I IBGE: Anuano EstatlStlCOll, 1972,1982, 1992,.
: IBGE: Anuário Estatístico, 1996
1 MEClINEP: Sinopse Estatística, 1996

Níveldt: Matriculas Déficit de Funções Relação Déficit
Populações· emino informadas· ... vagas docentes Professor/alunos estimado de

estimado infonnadas·* docentes

Oa6anos Educzção 5.686.762 17.571.358 274.582 1/20 836.731
21.386.636 Intanlil

7a 10 anos- Fuooamentil 20.027.240' 3.730.884' 776.537 1/26 117.000
13.438.104 l- à4· séries

11 a 14 anOs Fundamental 13.104.030 t.115.535 611.710 1122 50.706
14.219.565 5- à 8- séries

15 li 17 anos Médio 5.739.077 3.879.775' 325.827 1/18 215.000
10.047.125

É de se lembrar, ainda, que há uma intensa política de

terceirizaç'ão sendo "aplicada em todos os sistema~ públicos, atingindo diretamente os

funcionários com menores salários.

Tabela 12: Déficit estimado de fimções docentes por nível de escolarização

AE. rned,idas adotadas ao longo de décadas, e as que eventualmente

forem implementadas em função dos novos dispositivos legaís, escamoteiam a realidade

vivida pelos profissionais da educação e adiam soluções adequadas e definitivas, soluções

essas que não'podem estar submetidas à lógica da prod~tividadealmejada polo governo.

Após quase três décadas de reformas, ainda nos deparamos com quadros de absoluta

insuficiência, a par da inadequação anterionnente apontada, dos recursos humanos que

átuam na docência como demonstram os números da tabela abaixo.

• Fonte. IBGE. Anuárlo EstattstlCO 1996
•• Fonte: MEClINEP: Sinopse Estatística J996
I O mimem é forte indicador da repetência n~se nível
1 Refere.se ao número de analfabetos nessa faixa etária de escolarização obrigatória
1 Estimado a. partir de: (a) 6.879.034 alunos com mais de 14 anos, matriculados np la grau em 1995; (b)
déficit de escolarização, abaixo do 2° grau, da ordem de 56,4% de pessoas com J5 anos ou mais (segundo
indices do mGE)

o sistema educacional brasileiro está organizado em três esferas
distintas: a federal, a estadual e a municipal, pouco articuladas no que diz respeito a

pl;mejamento, concretização de àções e avaliação. O projeto de LDB da Câmara Federal

concebia um Sistema Nacional de Educação que deveria articular os diferentes níveis e

O conteúdo do Art. 205 fica comprometido pela própria LDB (Lei

9394/96), que ao regulamentar tais dispositivos c,?nstitucionais referentes ao dever para

com a educação, inverte a responsabilidade do Estado, colocando a família em primeiro

lugar. Assim, fica claro o propósito de desobrigar o Estado.
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Os princípios que embasam o ensino, definidos no Art. 206, ficam

totalmente descaracterizados, se relacionannos cada um deles com os dados~da realidade

educacional brasileira. Não foram criadas as condições para o acesso e a pennanência na

escola. A gestão democrática do ensino está restrita à delegação de poderes e decisões ao

governo. A valorização dos profissionais da educação sequer comporta condições dignas

de trabalho e salário e muito menos, algum espaço de decisão quanto à qualidade do

ensino a. ser garantido em todos os níveis.

A autonomia universitária, definida no Art. 207, vem sendo

sistematicamente agredida, inclusive com tentativa de emendá-lo (PEC 370-N96), seja no

que diz respeito às decisões didático-científicas, administrativas, de gestão financeira e

patrimonial, seja no que se refere à indissociabilidade entre as atividades de pesquisa,

ensino e extensão.

~uanto ao Art. 208 - o Estado hoje não garante: o ensino

fundamental obrigatório e gratuito nem à faixa etária dita regular e nem aos que a ele não

tiveram acesso na idade prevista; nem a universalização e nem a gratuidade do ensino

médio o atendimento aos portadores de deficiência menos ainda na rede regular de ensino

a educação das crianças de zero à seis anos em creches e pré~escolas; o acesso aos níveis

mais elevados de ensino, a oferta do ensino noturno regular. Ora, fica demonstrado que o

Estado não cumpre o seu dever. cabendo. pois, ser responsabilizado como autoridade

(in}competente (§2°) que viola direito público subjetivo (§ 1°).

Sobre o Art. 209 pode-se concluir que o ensino é tão livre à

iniciativa privada que nem lhe é exigido cumprir as normas gerais da educação nacional e,

menos ainda. ser avaliado. pelo Poder Público, em sua qualidade.

o Art. 210 vcm sendo cumprido pelo govemo naquilo que lhe

interessa, pois para um· país com tamanha díversidade ele busca definir parâmetros

curriculares pretensamente nacionais.

o Art. 211 estabelece as esferas administrativas que organizam os

sistemas de ensino, "em regime de colaboração". O governo federal aproveitando~se dessa

indefinição legal deliberada de atribuições das três esferas administrativas confere

responsabilidades aos Estados e Municípios. o que lhe pennite desresponsabmzar~sepor

qualquer nível de ensino, desorgani7.ando totalmente a educação no Brasil. É fundamental

articular os sistemaS._hojc justapostos, em um Sistema Nacional de Educação que

garanta o padrão de qualidade da educação em todo o território nacional.

o Art. 212 tambêm não vem sendo cumprido. Com a instituiçllà

do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), que substituiu o Fundo Social de Emergência,

20% dos impostos arrecadados são desviados para pagar contas das mais obscuras e

questionáveis, como o PROER; e com a lei Kandir isenta-se os pagadores do ICMS

(Imposto de Circulação de Mercadorias e.Serviços). Tanto o FEF, como a lei Kandir

provocam prejuízos na arrecadação de Estados e Municípios e, portanto, restringem as

verbas para a educação.

o Art. 213 autoriza a destin,ação de recursos públicos para a

iniciativa privada, impondo algumas condições, mas não fiscalizando seu cumprimento.

Essa concessão de recursos traduz a intenção privatista dos governantes. tendo como

principal conseqüência a redução de verbas publicas para Educação Pública. A ausência

desses recursos compromete o cumprimento de direitos educacionais garantidos em vários

artigos da Constituição Federal.

Desde a aprovação do Art. 214, os educadores buscam construir o

Plano Nacional de Educação e em diferentes instâncias têm discutido e concretizado

experiências visando a erradicação do analfabetismo. a melhoria da qualidade de ensino, a

fonnação emancipatória para o trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica

do país. Porém tais iniciativas e as de alguns governos' municipais populares têm sido

insuficientes face à magnitude dos problemas brasileiros e ao descompromisso dos

governantes quanto ao cumprimento da Constituição Federal promulgada em 1988.

Tem sido mais fácil mudá-la ...

3. ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

3.1. O SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

A perspectiva dos setores populares e democráticos da sociedade

foi a de configurar, na LDB, um Sistema Nacional de Educação que garantisse a

universalização da educação e seu padrão de qualidade. Entretanto, os setores sociais hoje

hegemônicos, representados no/pelo governo, autoritariamente retiraram essa proposta da

LDB aprovada (Lei 9394t96).

. A educação é um direito fundamental uni:vcrsal. inalienável e

constitui dever do Estado. Todos devem ter oportunidades iguais de acesso à educação.

Esse direito será assegurado pela instituição de um Sistema Nacional de Educação que

garanta a oferta da escola pública e gratuita em, todo. os niveis, mantida pelo Estado.

Neste PNE defende-se a instituição de um Sistema Nacional de

Educação para o Brasil, concebido como expressão institucional do esforço organizado,

autônomo e pennanente do Estado e da sociedade brasileira pela educação, tendo como

finalidade precipua a garantia de um padrão unitário' de qualidade nas instituições

educacionais públicas e privadas em todo o pais. Compreende os Sistemas de Educação

Federal, Estaduais Municipais e do Distrito Federal, bem como outras instituições,

públicas ou privadas, prestadoras de serviços de natureza educacional, aqui incluidas as

instituições de pesquisa científica e tecnológica, as culturais, as de ensino militar, as que

realizam experiências populares de educação, as que desenvolvem ações de formação

técnico~profissional e as que oferecem cursos livres.

As ações do Sistema Nacional de Educação, eixo central da

organização da educação nacional. devem simplificar as estruturas burocráticas.

descentralizar os processos de decisão e execução, fortalecer as escolas e as unidades

prestadoras de serviços, articular os diferentes níveis e sistemas de ensino, integrar a

educação fonual e a infonnal, articular a educação escolar com as ações· educativas

produzidas no interior dos movimentos populares, valorizar os processos de. avaliação

institucional.

o Sistema Federal de Educação abrangerá as instituições públicas

federais de educação básica e superior, mantidas e administradas pela União, bem como os

órgãos e serviços federais de caráter nonnativo, administrativo e- de apoio

técnico-cientifico. Cabe à União, além de organizar. financiar e administrar a sua rede de

ensino. prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios. visando o desenvolvimento dos respectivos sistemas, a compensação e a

superação das desigualdades sociais e regionais, tanto em tcrmos quantitativos como

qualitativos. Isso se justifica face às disparidades regionais de um país de dimensões

continentais como o Brasil e, principalmente, pelas diferenças na condução política 

clientelista . - de alguns Estados. Tal prerrogativa, no. entanto, foi totalmente

descaracterizada pela aprovação da Emenda nOl4 à Constituição. o que implica a

necessidade de, neste PNE, indicar-se a sua revogação.

Sistema Nacional de Educação. assim configurado, tem como

instância máxima de deliberação o Fórum Nacional de Educação. com ampla

representação dos setores sociais envolvidos com a educação. responsável. pela política

nacional de educação e, principalmente, pela definição de diretrizes e prioridades dos

planos nacionais de educação e sobre a execução orçamentária para a área.

Órgão nonnativo e de coordenação superior do Sistema, o

COi,selho Nacional de Educação (eNE) também composto com ampla representação

socíal. dispõe de autonomia administrativa e financeira e se articula com o poder

legislativo e o executivo, com a comunidade educacional e a sociedade civil organizada. O

CNE coordena & política nacional de educação. articulando~a com as políticas públicas de

outras áreas. Cabe ao Conselho garantir a execução das diretrizc::s, prioridades e metas do

Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Fórum Nacional de Educação, e sua

expressão anual na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDa. acompanhando e avaliando a

sua implementação.

o CNE deve interpretar a legislação de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional; opinar sobre alterações de iniciativa do poder executivo e estabelecer

nonnas para os sistemas de ensino, artículando-os com os órgãos nonnativos dos sistemas

de educação e com as Comissões de Educação do Congresso Nacional. Deve, ainda,

estimular a integração entre as redes de educação federal, estaduais e municipais, públicas

e privadas.

o Sistema Estadual de Educação abrangerá as instituições criadas,

mantidas e administradas pelos Estados e pelo Distrito Fcderalque integram a rede pública
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estadual, as instituições de ensino fundamental, médio e superior que integram a rede

privada, bem como órgãos e serviços estaduais de caráter nonnativo administrativo e de

apoio técníco~científico. Os Conselhos Estaduais de Educação, assumem, na instância

estadual, o mesmo padrão representativo de composição e as mesmas finalidades,

orientações e dinâmica do CNE, cabendo~Jhes essen~iaImente supervisionar o

funcionamento dos Sistemas Estaduais de Educação

o Sistema Municipal de Educação compreende as instituições

criadas, mantidas e administradas petos Municípios que integram a rede pública

municipal, as instituições de educação infantil que integram a rede privada, bem como

órgãos e serviços municipais de caráter nornlatívo, administrativo c de apoio

técnico..científico. Os Conselhos Municipais de Educação, assumem, no nível municipal,

as mesmas finalidades, padrão de composição. orientações e-dinãmica do CNE,

cabendo'-lhes essencialmente supen'isionar o funcionamento dos Sistemas Municipais de

Educação.

Assim constituído. o Sistema Nacional de Educação tem suas

ações voltadas para o efetivo cumprimento dos deveres do Estado. que se materializam no

atendimento escolar de qualidade e para todos, em dois níveis principais - a educação

básica e a educação superior.

A educação básica, a ser oferecida majoritariamente pelos

Estados e Municípios, compreende a educação infantil (O a 6 anos), em creches e

pré-escolas, o ensino fundamental, obrigatório a partir de 7 anos, com duração de 8 anos; e

o e,nsino médio, com duração mínima de 3 an~. Centrada no·trabalho como mediador das

relações do homem com a natureza e com os outros homens, ela deverá promover o acesso

ao conhecimento científico, tecnológico e artístico e, dessa forma, contribuir para a

formação de cidadãos que, peJo domínio gradativo desses conhecimentos e pela reflexão

crítica sobre seu uso sócio-político, atuem na perspectiva de uma sociedade democrática e

inclusiva.

A organização escolar deverá assegurar a articulação entre as

etapas de" Educação Básica, no que se refere a princípios, objetivos e fonuas de

implementação. Tanto 3S escolas públicas como as particulares terão como órgão superior

os Conselhos de Escola. constituídos, a partir de eleições diretas. por representantes dos

alunos, de seus pais ou responsáveis, dos trabalhadores em educação e da sociedade civil

organizada. Compete aos Conselhos de Escola a elaboração. aprovação e acompanhamento

do projeto político-pedagógico da escola, dos planos escolares e da proposta

orçamentária.• com base em diretrizes emanadas dos Conselhos Nacil)nal, Estaduais e

Municipais de Educação. O projeto político-pedagógico das escolas çontemplará

princípios e procedimentos que promovam o aperfeiçoamento ~dos processos de gestão

democrática, de trabalho didatico-pedagógico c de avaliação nas unidndes escolares.

A organização curricular no ensino fundamental e médio terá uma

base comum nacional que contemple conteúdos mínimos fixados pelo Conselho Nacional

de Educação, com vistas a assegurar a apropriação do saber básico por todas as camadas

sociais.

A educação superior, a ser majoritariamente oferecida'pela União

em universidades públicas, se organizará com base· na indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão, e terá duração variável, de acordo com os requisitos de seus cursos de

graduação e pós-graduação. Deve ela aprofundar a formação para a atividade cultural

entendida essa como cientifica, artística e tecnológica, originada,e fundada no trabalho

social, capacitando para o exercício profissional, para a reflexão crítica e a participação na

produção. na sistematização e superação de saberes estabelecidos, na perspectiva de uma

sociedade justa.

A educação superior integrante do Sistema Nacional de Educação,

deverá se desenvolver de modo a contribuir para a solução dos problemas sociais,

econômicos e políticos da sociedade brasileira, articulando-se, para tanto, com a educação

básica, no que se refere a objetivos, estrutura curricular, gestão democrática e fonnação

continuada dos trabalhadores em educação, particuIannente do corpo docente.

A organização e o funcionamento das instituições de educação

superior serão discipIin;dos em estatuIDs e regimentos definidos democraticamente,

elaborados em conformidade com os princípios definidos neste PNE e homologados pelo

Conselho Nacional de Educação. As instituições públicas de educação superior terão

autonomia didático-científica, -admin~strativa e de gestão financeira e patrimonial em

relação ao poder público e serão administradas em confonnidade com os princípios da

gestão democrática, assegurando~se participação da comunidade acadêmica da instituição

em todas as instâncias deliberativas.

As universidades terão como órgão de administração superior o

Conselho Universitário, presidido pelo Reitor, constituídõ, à partir d~ eieição direta, por

reprC'sentantes docentes, discentes e técnico-administrativos integrantes da comunidade

urrivcrsitária. e rcpreserítantcs-da sociedade civil. As instituições isoladas de educação

superior terão como órgão dc administração superior o Conselho Deliberativo, presidido

pelo diretor da~instituição. constituído nos mesmos moldes de representação democrática

estabelecidos para as universidades. A esses Conselhos caberá definir os instrumentos

próprios de diretrize? e nonnas da instituição, a partir das políticas emanadas do Fórum

Nacional de Educação.

A organização curricular dos cursos de graduação observará uma

base comuns nacional que contemple conteúdos mínimos fixados pelo Conselho Nacional

de Educação para as diferentes áreas de forn13ção, como observará mecanismos de

integração entre diferentes níveis e áreas.

Após-graduação abrange os programas de mestrado e doutorado e

os cursos de especialização e aperfeiçoamento, cujas diretrizcs serão fixadas pelo

Conselho Nacional de Educação, visando a promover o desenvolvimento de recursos

humanos, a produção e difusão do conhecimento, em articulação com o ensino de

graduação e, no interesse do cumprimento desses objetivos, com os demais níveis e

modalidades de educação.

As instituições de ensino superior implementarão mecanismos

democráticos, legítimos e transparentes de avaliação interna e externa de suas atividades,

tendo em conta os princípios de democracia e qualidade socia.l da educação expressos

/leste PNE. A avaliação interna tem por objetivo o aperfeiçoamento das atividades de

ensino. pesquisa, extensão e gestão da instituição, será realizada no seu próprio âmbito.

devendo ter caráter público, democrático e pluralista no que tange a idéias"'e concepções e

ser refer~nciada nas condições concretas em que é exercido. considerando~se verbas,

salários, insumos materiais, instalações e condições sociais, econômicas e políticas.

A avaliaçãCl externa das instituições púbIica:s de ensino superior

será realizada por um Conselho Social, autônomo e consultivo, que expresse os interesses

substantivos dos diferentes setores da sociedade em que se insere, tendo como função

precípua contribuir para a formulação de políticas acadêmicas e financeiras da IES sob

avaliação. Aos Conselhos Sociais ~aberá proceder igualmente à avaliação externa das

instituições privadas confessionais. filantrópicas e comunitárias que utilizem recursos

públicos. A avaliação externa das instituições privadas dc educação superior será

coordenada pelo Conselho Nacional de Educação, a partir de políticas definidas pelo

Fórum Nacional de Educação.

Caracterizado o Sistema Nacional de Educação, e tendo como

horizonte garantir a todos o acesso, a pennanência bem sucedida e a conclusão de estudos

com sucesso na educação pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade, em todos os

níveis e modalidades educacionais, definem~se, a seguir, as diretrizes e metas gerais para a

consolídação do Sistema Nacional de Educação no Brasil.

Diretrizes Gerais

• Consolidar um Sistema Nacional de Educação

· Assegurar os recursos públicos necessários à superação do atraso educacional e ao

pagamento da divida social, bem como à manutenção e desenvolvimento da educação

escolar em todos os níveis e modalidades, em todos os sistemas de educação.

• Universalizar a educação básica (nos seus vários níveis e modalidades) e democratizar o
ensino superior, ampliando as redes de instituições educacionais, os recursos humanos

devidamente qualíficados e o número de vagas e fortalecendo o caráter públíco, gratuito e

de qualídade da educação brasileira, em tqdos os sistemas de educação.

• Garantir a gestão democrática nos sistemas de educação e nas instituições de ensino.
... ,,'
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.Garantir a valorização dos profissionais da educação (professores, técnicos e funcionários

administrativos) em sua fonnação básica e continuada, carreira e salário

· Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade para as crianças, jovens e adultos

com necessidades educacionais especiais, aparelhando as unidades escolares,
adequando-lhes os espaços, alocando-lhes recursos humanos suficientes e devidamente

qualificados, em todos os sistemas públicos regulares de educação e em todos os níveis e
modalidades de ensino.

· Assegurar a autonomia das escolas e universidades· na elaboração do projeto

político-pedagógico de acord~ com as características e necessidades da comuni.çl~de, com
financiamento público e gestão democrática, na perspectiva da consolidação' do Sistema
Nacional1lé EducaÇão.

· Definir a erradicação do analfabetismo como política pennanente - enão como conjunto

de ações pontuais, esporádicas, de caráter compensatório - utiliz:mdo, para tanto, todos os
recursos disponíveis do poder público, das universidades, das entidades e organizações da

sociedade civil.

• Garantir a organização de currículos que assegurem a identida<)e do povo brasileiro, o

desenvolvimento da cidadania, as diversidades regionais, étnicas, culturais, articulados
pelo Sistema Nacional de Educação. Incluindo, nos currículos, temas especificas da

história, da cultura, das manifestações artísticas, cientificas, religiosas e de resistência da
raça ·negra, dos poVOSt indígenas, e' dos trabalhadores rurais~ e suas 'influências e
contribuições para a sociedade (": a educação brasileiras.

· Instituir mecanismos de avaliação h.'o::rna e externa, em todos os segmentos do Sistema
Nacional de Educação, com a participação de todos os en;olvidos no processo

educacional, através de Uma dinâmica democrático., legítima e transparent~, ,que parte das

condições básicas para o desenvolvimento do trabalho educativo até chegar a resultados
socialmente significativos.

Metas

Revogar imediatamente toda a legislação qne imp;de on fere a organização e o

funcionamento democrático da educação brasileira (Lei 9192/95; Lei 91J1/95; Lei

9394/96; Emenda Constitucional 14/96; Lei 9424/96, Decreto 2208/97; entre ontras).

· Institui!', no prazo de um ano, o Fórom Nacional de Educação enquanto instância

deliberativa da política educacional brasileira.

· Redefinir, imediatamente, o Conselho Nacional de Educação como órgão nonnativo , de

coordenação do Sistema Nacional de Educação bem corno sua composição e funções.

· Redefinir, imediatamente, os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação enquanto

órgãos normativos e coordenadores das políticas educacionais, nos níveis estaduais e

r:tunicipai~.

3.2. Gestão Demoerática da Educação

Os movimentos SOCIaiS organizados que lutam. pela

democratização do país conquistaram, pela primeira vez, a Inclusão, numa Constituição

Brasileira, do princípio da gestão democrática na educação, como em alguns outros setores

da vida pública nacional. A participação e a tomada de llecisões mais coletivas possibilitou

a fonnação de Conselhos, Colegiados e Comissões, nas mais diversas instâncias sociais

assim, foram formados ('s Conselhos de Saúde (regionais e municipais), Conselhos dos

Direitos da Criança e do Adolescente (estaduais e municipais), Conselhos da Condição

Feminina (estaduais), entre outros.

Na área da educação os segmentos democráticos e progressistas

defendiam a fonnulação "gestão democrática do ensino. com a participação de docentes,

alunos, funcionários e c0!Uunidade", porém o preceito constitucional para a educação ficou

definido como "gestão democrática do ensino público, na forma de lei" (Art. 206, VI)

A fundamentação da gestão está, pois, na constituição de um

espaço p'úblico de direito, que deve promover condições de igualdade, garantir estrutura

material para um serviço de qualidade, criar um ambiente de trabalho coletivo que vise a

superação de um sistema educacional seletivo e excludente e, ao mesmo tempo que

possibilite a interrelação desse sistema com o modo de produção e distribuição de riqueza,

~om a organização da sociedade, com a organização política, com a definição de papéis do

poder público, com as teorias do conhecimento, as ciências, as artes e as culturas.

A gestão deve estar ingerida no processo de relação da instituição

educacional com a sociedade, de tal fonua a possibilitar aos seus agentes a utilização de

mecanismos de construção e de conquista da qualidade social na educação. Nessa

perspectiva, a instituição educacional deve ter como princípios fundam~ntais; o caráter

público da educação; a inserção social e a gestão democrática, onde as práticas

participativas, a descentralização do poder, a socialização das decisões desencadeiam um

pennanente exercício de conquista da cidadania. Esta última é concebida como

materialização dos direitos fundamentais legalmente constituídos entre el..:s o direito à

educação.

Imbuídas desses princípios, as entidades nacionais de

trabalhadores da educação, de estudantes, de pais de alunos, de pesquisa e divulgação, e

entidades educacionais diversas - articuladas através do Fórum Nacional em Defesa da

Escola Públíca - buscavam a organização e a participação da comunidade e da sociedade

civil nas decisões da política educacional, nos níveis municipal, estadual e federal. A

defesa do princípio implicava, também, a escolha de dirigentes escolares e educacionais de

f0t:!Pa democrática e coletiva, por meio de eleições

O preceito constitucional da gestão democrática foi tratado na Lei

9.394/96 (LDB), contrariando todas as discussões anteriores que previam a organização de

Conselhos e do Fórum Nacional de Educação e garantiam o debate democrático das

prioridades para a área. Ao longo da tramitação da LDB foi abandonado o Fórum Nacional

de Educação, órgão de ampla representação de setores sociais envolvidos com a educação.

Nessa mesma perspectiva, no que diz respcito à democratização da gestão da educação

superior, a lei 9192/95 estabeleceu pesos diferenciados entre os diversos seguimento~ da

comunidade universitária para a escolha de dirigentes e composição de órgãos colegiados.

Neste Plano Nacioual de Educação recuperam-se duas instãncias

de organização e gestão democrática da educação brasileira: o Fórum Nacional de

Educação, definido como instância deliberativa do Sistema Nacional de Educação, e os

Conselhos Escolares e Universitários, enquanto instrumentos de gestão democrática da

educação básica e da educação superior, respectivamente. As propostas consolidadas neste

PNE resgatam todo esse esforço pela democratização da educação, colocando-a, inclusive,

na luta pela construção de um Estado democrático. Este PNE contém, pois, objetivos,

diretrizes e metas que traduzem uma visão de democracia, de cidadania, de gestão e de

educação pública que interessa aos segmentos majoritários da população. Suas

formulações contemplam a instituição educacional pública como um espaço de direito,

duramente conquistado ao longo das diversas lutas dos educadores organizados e da SUa

aliança histórica com setores populares da população brasileira.

3.2.1. Instrumentos e mecanismos da gestão democrática

No processo de construção da gestão democrática da educação,

alguns indicadores são imprescindíveis: a autonomia, a representatividade social e a

Jonnação da cidadania. Assim, a gestão democrática da educação n50 constitui um fim em

si mesma, mas um objetivo estratégico no processo de superação do autoritarismo, do

individualismo e das desigualdades sócio-econômicas. Deve contribuir para Que as
instituições educacionais .. escolas e universidades - articuladas com outras organizações

da comunidade, possam participar da construção de nma .sociedade fundada na justiça

social, na igualdade e na democracia.

As experiências democráticas que concorrem para o

aperfeiçoanlento da gestão são as que reforçam a participação de todos os segmentos

constitutivos da comunidade escolar, norteiam-se pela construção de projetos

político-pedagógicos participativos e convivem com os colegiados e as representações dos

grupos sociais existentes no 'interior das instituições escolares. Isoladamente, as eleições

não têm força transformadora porque não modificam a estrutura e a organização da

instituição e as relações entre os atores educacionais. Quando fazem parte de um processo .
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mais amplo de gestão, que inclui a consolidação de instâncias. como os Conselhos

Escolares. no ambito da educação básica. e os Conselhos Universitários. no da educação
superior. podem favorecer a melhoria das condições de aprendizagem. da organização

escolar, contribuir para o respeito a identidades sociais diferenciadas. fonnar novas

lideranças e democratizar as instituições.

A gestão democrática é um processo: e, como tal, suas referências

não são estanques nem imutáveis, implicando valores e a construção de conceitos

vinculados à própria dinâmica social. Ao mesmo tempo, alguns mecanismos são

importantes para a materialização de uma gestão educacional nesta perspectiva.

Destacam-se. entre esses mecanismos. os Conselhos - Conselho Nacional de Educação

(CNE), Conselho Estadual de Educação (CEE). Conselho Municipal de Educação (CME),

Conselhos Escolares (na educação básica) e Conselhos Universitários (na educação

superior) - que devem ser participativos e representativos dos segmentos sociais, ter

caráter nOImatívo, deliberativo e constituídos com maior participação da sociedade civil

Outros mecanismos são o Fórum Nacional de Educação. o projeto político-pedagógico das

instituições educacionais e eleição direta para dirigentes das mesmas.

Como anunciado na seção sobre Sistema Nacional de Edneação,

o Conselho Nacional de Educação deve ser uma instância de caráter deliberativo, cuja

função é definir as politicas nacionais de educação. as diretrizes de dotação orçamentária

para a educação e as diretrizes para o Plano Nacional de Educação. Deve ser uma instância

de avaliação do sistema educacional e estar vinculado ao Estado, não ao governo.

O Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Educação são

órgãos consultivos, nonnativos, fiscalizadores e deliberativos dos sistemas estadual e

municipal de ensino, respectivamente. São instâncias de articulação entre o poder público

e a sociedade civil. tendo dotação orçamentária que lhes assegure eficiente funcionamento

e autonomia administrativa para agir e decidir em conformidade com as funções e

atribuições que lhes são conferidas pela legislação federal, estadual e municipal, conforme

a sua esfera de competência.

Os Conselhos Escolares e Universitários constituem espaçós

informativos (na medida ~m que ampliam as informações sobre os processos

educacionais); educativos (como prática de reflexão e ação sobre assuntos de interesse de

todos) e organizativos (onde além de estabelecer relações institucionais de representação,

frente ao poder e à própria sociedade. pode ter sua forma de organização expandida para

outras ações coletivas).

o Conselho Escolar é uma instância deliberativa e representativa

da comunidade, com a finalidade de propor, acompanhar e fiscalizar o projeto

politico-pedagógico da escola. Deve ser constituído pela direção da escola e representantes

dos segmentos da comunidade escolar, escolhidos por esta últíma, através de processo de

eleição direta. Entende-se como comunidade escolar, o conjunto dos alunos, pais e

responsáveis pelos alunos, membros do magistério e demais servidores públicos em

efetivo exercício na unidade escolar. Dada a realidade educacional brasileira vale ressaltar

a necessidade de ampl~ campanha de esclarecimento e debate sobre esse nivel de

partícipação e sobre os Conselhos Escolares.

O Conselho Universitário é colegiado superior deliberativo e de

coordenação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, do qual participam todos os

segmentos da comunidade universitária, através de representantes eleitos por seus pares,

sob a presidência do reitor. No caso das instituições isoladas de ensino superior, esse papel

é exercido pelo Conselho Deliberativo, composto nos mesmos moldes de representação

democraticamente estabelecida, sob presidência do diretor.

A eleição de dirigentes de instituições educacionais deve ser direta

e integrar o projeto político-pedagógico da instituição. Esse projeto político-pedagógico

deve garantir o trabalho coletivo de todos os segmentos da comunidade acadêmi~a. A

gestão democrática da educação. praticada através dos mecanismos descritos, tem por
objetivo o desenvolvimento e o estabelecimento de canais e forma:. de atingir uma maior

qualidade social, no caminho da transformação da escola, da universidade e da sociedade.

A avaliação intema e externa das instituições educacionais deve

ievar em conta os seus recursos. sua organização, suas condições de trabalho, o padrão

único de qualidade e. no caso da educaçã....superior. a indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão. a universalidade de campos de conhecimento, entre outros

indicadores. Esse processo avaliatório é coordenado pelos Conselhos Superiores e

Conselhos Sociais nas universidades. e pelos Conselhos Escolares nas unidades escolares.

Sendo a educação nm dever do Estado, cabe a ele

responsabilizar-se peJa qualidade da educação escolar oferecida através do ensino

ministrado pelas instituições, públicas ou privadas, em todos os níveis. Assim, as

instituições particulares devendo submeter-se aos padrões oficiais de organização

funcionamento e qualídade dos serviços educacionais prestados. na medida em que, para

tanto são autorizadas e avaliadas pelo Estado (CF/88. Art. 209).

Quanto às parcerias - Poder Públíco/empresas privadas - admit...se

a adoção dessa estratégia visando a criação de alternativas para saldar a imensa divida

social na área educacional.

Diretrizes:

• Descentralizar o Estado possibilitando, cada vez mais. a autonomia didático-pedagógica,

administrativa e financeira das instituições educacionais.,

R~vogar as legislações que impedem a gestão democrática dos sistemas de ensino e

unidades escolares, buscando mecanismos para impédir o retrocesso da democracia.

• Articular democraticamente as diferentes esferas de poder (federal. estadual e municipal).

visando a necessária integração seus planos de educação.

• Articular democraticamente cada sistema de educação considerando as espepificidades

das unidades e as demandas educacionais da população.

· Estimular a discussão sobre o direito à tomada de d~isão pelos usuários e profissionais

da educação. enquanto exercicio de cidadania. realizando campanhas. com materiais

adequados. que incentivetu a participação e o envolvin;'ento das comunidades na gestão

das unidades' educacionais e garantindo condições .adequadas (i.uformações. locais,

horários. materiais etc.) para o exercicio da gestllo dem~rática da educação em nívei locai

e mais amplo.

· Utilizar amplamente os veículos de comunicação de massa objetivando a participação da

sociedade na definição das prioridades educacionais. em ambito local. regional e nacional,

divulgando amplamente as experiências emancipadoras de participação e decisão nos

rumos da educação. de modo que possam ser reproduzidas.

· Garantir autonomia político-pedagógica ás Instituiçõe~ educaoionais de educação básica e

superior. assegurando-lhes condições materiais e financeiras adequadas e ~uficientes"

• Avaliar interna e externamente as Instituições educacionais. levando em conta seus

recursos, organização. condições de traba\ho. entre outros indicadores, em processo

coordenado pelos Conselhos Superiores e Conselhos Sociais (nas instituições de educação

superior) e pelos !Conselhos Escolares (naS nnidades, escolares de educação básica).

· Criar estratégias para o acompanlmmento da implementação do Plano Nacional de

Educação pela sociedade civil pressionando as diferentes esferas de poder (federal,

estadual e municipal) para que ocorra a necessária integração entre seus Planos de

Educação.

Metas

· Revogar imediatamente' a lei 9192/95. que diSciplina a escolha de dirigentes

universitários, garantindo eleições paritárias e participativas nos processos de escolha de

dirigentes, homologando o .esultado no âmbito da instituição de educação superior.

· Realizar, a partir de 1998, eleições diretas e paritárias de dirigentes das unidades

escolares e universitárias, com a participação de todos de acordo com seu projeto

politico-pedagógico e administrativo. amplamente divulgado aos interessados.
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• Garantir, a partir de 1998, a representaçfto paritária, nos ó'ilos decisórios das instituiÇocs

de educação superior, dos diversos segmentos que compõe a comunidade universitária.

• Criar, no prazo de três anos, o. Fórum Nacional de Ed~ção, Fómns Estaduàis e

Municipais com atribuições deliberativas de acpmpanhamento, avaliaçlo e reorlentaçlo

das políticas educacionais e de implementaçfto do PNE, com a participaçlo democrática de

representantes da sociedade civil organizada e da sociedade polltica, com garantia de

autonomia, orçamento e infra-estrutura.

• Criar, no prazo de três anos, os Conselhos Sociais, com participaçlo de representantes da

sociedade civil organizada e da comunidade acadêmica, para acompanhamento e controle

social das atividades universitárias, com o objetivo de assegurar o retomo, para a

sociedade, dos resultados !Ia pesquisa do ensino e da extensfto desenvolvidas pelas IEss.

• Criar e instalar, no prazo de dois anos, os Conselhos Gestores dos hospitais

universitários, com representação d!'S comunidades interna e externa, de fonna a garantir

acesso universal gratuito e melhor qualidade dos serviços mMica-hospitalares à
p~p'ulação.

• Criar, no prazo de três anos, os Conselhos Escolares deliberativos, como instrumentos de

construção coletiva e democrática das propostas polltica-pedagógicas das unidades

escolares.

• Criar, no prazo de três anos, os Conselhos de Acompanhamento de Recursos para a

Educação, com representaçlo paritária e pleno acesso às Informaçlles necessárias à

execução de suas funções (verificar a origem, o fluxo e o destino dos recursos
empregados), com autonomia, orçamento e infra-estrutura adequados e divulgação pública

de suas avaliações.

• Democratizar, no prazo de três anos, a composição dos Conselhos Escolares pelo critério

de paridade entre profissionais das escolas e usuários, garantindo-se a representaçlo de

todos os segmentos no seu i~terior.

• Instaurar processos estatuintes (definição de estatutos e regimentos) nas instituições de

educação superior, visando sua democratização, através da participação da comunidade

universitária e da sociedade civil nos rumos da instituiçlo.

• Garantir e incentivar, ao longo dos dez anos de vigência deste PNE, as organizações

estudantis nos níveis de ensino fundamental e médio da educação básica.

• Garantir, ao longo dos dez anos de vigência deste PNE, a organização profissional e

sindical dos trabalhadores em educação, em seus locais de trabalho e em nível mais amplo

- municipal, estadual e federal. .

• Realizar, a cada dois anos, eleições quadrienais em nivel nacional, estadual e municipal

dos Conselhos de Educação, precedidas de Conferências, em cada um dos n(veis.

• Constituir, no prazo de dois anos, os Conselhos Paritários (trabalhadores, governos e

empresários), para gestão das agências de formação de profissionais iniciativas, visando o

controle fiacal e fcnnalização serviços prestados.

de 4.000 reais anuais, o Brasil é a 9a. economia mundial, porém está no 68° lugar no

ranking do JDH (índice de Desenvolvimento Humano) calculado pela ONU (Organização

das Nações Upidas). O país, vergonhosamente, revela ao mundo que 226.000 crianças

morrem anuahnente antes de completar 5 anos de idade e que 18% da população é

analfabeta.

O tamanho do Estado brasileiro, com relação ao PIB nacional, é da

ordem de 30% para as politicas de reprodução do capital (incremento econômico) ou para

a reprodução da força de trabalho (políticas sociais compensatórias). Somente a paroela

referente à arrecadação de impostos (excluindo, portanto, as contribuições e as táxas) é

vinculada constitucionalmente à Educação ( 18% na União, 25% nos Estados Distrito

Federal e Municípios, no mínimo).

Entretanto, com a criação do FEF (Fundo de Estabilização Fiscal),

cerca de 20% dos recursos que iriam para a União são "capturados" ou contingenciados

(incluindo 05 da Educação), o que determina Um déficit anual de 3,6% dos recursos da

educação somente na esfera da União. Sabe-se ainda que a desoneração das exportações

(ICMS-Exportações - Lei Kandir) traz fortes conseqüências deficitárias aos Estados e

Municípios exportadores de mercadorias.

Sabe-se ainda que as práticas endêmicas da sonegação, da isenção

fiscal e da renúncia fiscal determinam a não utilização de milhões de reais no

desenvolvimento do paíse na educação de sua população. No entanto, a carga tributária

brasileira é altamente injusta, pois suas principais fontes (cerca de 2/3) são impostos

indiretos, ou seja, são aqueles que estão na esfera da circulação das mercadorias, atingindo

igualmente todos 05 cidadãos (pois estão embutidos no preço das mercadorias e serviços).

A título de' exemplo, tanto o pobre, que ganha 2 salários mínimos mensais quanto o rico
que ganha 100 salários minimos (ou muito mais do que isso), pagam os mesmos 17% de

ICMS sobre o preço do leite, do arroz e do foijão, atingindo frontalmente o poder

aquisitivo daqueles que têm menos recursos. Em suma, proporcionalmente, quem paga

mais impostos no país são as classes sociais menos aquinhoadas.

Um ,aspecto Ílllportante sobre a situação escolar e a realidade

econômica e material diz respeito à distribuição de renda ql\e em nenhum país se apresenta

tão mal distribuida como no Brasil. Com efeito, todos os fatores capazes de provocar uma

má distribuição de renda estão presentes no Brasil: diferenças regionais marcantes intensa

polarização capital/trabalho; sistema tributário injusto, ampla sonegaçfto fiscal e de

contribuições trabalhistas, enorme contingente de trabalhadores no sistema infonnal, sem

registro e desempregados; inexistência efetiva de Ínstrwnentos de justiça econômica;

salário minimo muito abaixo das possibilidades econômicas; forte polàrizaçlo

urbano/rural; diferenças de renda segundo o sexo e a eluia; altos níveis de corrupção no

sistema público e, especialmente, no sistema privado; wn sistema de previdência

insuficiente (e agora sob ataques) etc. Além de todos esses fatores, a escolarizaçlo

irregular da população acompanha e reforça a concentração de renda, como indicam os

números da tabela a seguir.

Tabela 14: A pior. distribuição de rendã entre as'piores situações mundiais: quantas vezes

os 20% mais ricos recebem A MAIS do que os 20% mais pobres

3.3. Financiamento da Educação

No contexto da nova ordem econômica mundial, de

internacionalização do capital e globalização econômica, setores crescentes da população,

nlo só do Brasil, mas de muitas ·outras nações, estão sendo colocados á margem do

chamado progresso e condenados à exclusão social.

PAlSES

Brasil

Guatemala

Panamá

Guiné-Bissau

Tanzânia

NUMERO DE VEZES

32,1

30,0

29,9

28,0

26,1

Com o crescimento do sistema financeiro internacional, uma

massa cada vez maior de capital acumulado é destinada à especulação pelos investidores

privados, no interior da desregulamentação dos mercados financeiros, num contexto de

desemprego crescente, miséria e sub-cidadania.

No Brasil as contradições se acirram. Com um PIB (Produto

interno Bruto) de cerca de 750 bilhões de dólares, ou seja, com um PIB per capita acima

Fonte: Banco Mundial, 1994

A não exi.stência de uma politica educacional adequada, que faça

que a escolarização de uma criança ou um jo,:,em não dependa, ou dependa pouco, de suas

condições materiais e econômicas; faz também que um dos fatores a provocar o abandono

prematuro da escola seja a renda familiar. De fato, 'segundo dados divulgados nõs anuários

estatísticos do IBGE, é possível estimar que a renda familiar dos estudantes cresce cerca
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de um salário mínimo de uma série para outra, significando que os alunos de famílias de

baíxa renda são excluídos do sistema escolar nas primeiras séries do ensino fundamental e

que só aqueles entre os 30% mais bem aquinhoados têm alguma chance de concluir o

ensino médio. Acoplada com a dependência da renda à escolaridade, a vinculação da

cscolaridade de uma criança à renda de sua família cria um círculo vicioso que projeta para

o futuro tanto a terrível concentração de renda como a precariedade do sístema escolar

brasileiro.

Dentro desse quadro, mecanismos como programas de

redistribuição de renda ou de renda minima, especialmente quando acoplados às questões

educacionais, tornam~se extremamente importantes para o estabelecimento de uma

gratuidade ativa, que abranja os gastos elementares para a pennanência do aluno na

escola.

a) Diferenças Regionais

Como regra geral, praticamente todas as regiões nacionais são

dominadas por elites atrasadas e violentas, tendo como conseqüência o descompasso entre

o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, fazendQ que a

super-exploração do trabalho se complemente com o absoluto descaso pelas questões

sociais, e mesmo as de interesse nacio~a1. A disparidade regional e entre Estados exige

que ·um plano nacional de educação, além das propostas gerais, apresente proposições

distintas para regiões específicas. ou seja, é necessário priorizar, em tennos de recursos

para a educação, sucessivamente os estados mais pobres e, nestes as regiões mais pobres.

priorizar as regiões mais pobres dos estados com maior poder econômico; priorizar as

regiões de maior déficit das áreas metropolitanas. Dessa forma procurar-se-á garantir a

equalização educacional digna para todos os cidadãos brasileiros. É de se salientar ainda

que a demanda por qualidade educacional é sempre crescente, exigindo cada vez mais

recursos, de acordo com a capacidade do Estado brasileiro, simultaneamente ao

atendimento de outras demandas fundamentais para a sobrevivência humana· digna.

b) O Financiamento da Educação na LDB

A nova LDB especifica o que constítui as "despesas de

manutenção e desenvolvimento do ensino", facilitando o acompanhamento da destinação

dos percentuais previstos na Constituição Federal. Explicita-se na Lei, por exemplo, que a

merenda não pode mais ser considerada como recurso da educação, no entanto, inclui~se o

transporte escolar como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. A lei é

omissa em relação à possibilidade de afastamento remunerado dos profess~re.s em

atividade sindical, com mandato clássista mas também 'é omissa quanto à inclusão de

inativos e pensionistas nos percentuais vinculados.

Os recursos financeiros previstos na nova LDB permanecem os

mesmos que os previstos no projeto da Câmara. Porém, após a edição da Emenda

Constitucional 11° 14, de 1996, há que se discutir novas/outras formas de financiamento

para a educação infantil, educação de jovens e adultos, ensino médio, educação especial e

inclusive ensino supérior.

A LDB incorporou a filosofia da Emenda Constitucional n° 14,

que criou o Funilo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério, ainda que, nem sempre, as disposições ali contidas (em

especial as referentes. à perda de direitos de educação para todos) tenham sido

incorporadas, entretanto foram mantidas as disposições que se referem à substituição de

direitos certos por "possibilidades" de direitos, através da substituição, não casual, do

tempo "assegurar" por "oferecer'\ quando se refere a obrigações de garantia de oferta dos

diferentes níveis de ensino pelos poderes públicos.

Destaque-se que a Lei penn.ite que recursos financeiros possam ser

repassados diretamente para as unidades escolares, a partir de uma avaliação, pelo

Governo Federal, da atuação de governos municipais e estaduais, independentemente da

elaboração de Planos Nacional, Estaduais ou Municipais de Educação; destaque-se ainda

que, apesar do espírito da Lei aparentemente descentralizador, os recursos do

salâ'rio-educação ficaram mantidos exclusivamente nas mãos dos governos Federal e

Estaduais. mesmo considerando-se que. mais recentemente, os municípios têm ampliado

sua oferta no ensino fundamental.

A sistemática de repasse de recursos financeiros (a cada dez dias)

aos governos estaduais e municipais assim como a dos recursos financeiros estaduais para

os municípios, e a fonua de cálculo, dos gastos efetivos dos percentuais mínimos

obrigatórios, com correção trimestral e/ou ajuste de cálculo, representam um avanço em

relação às legislações anteriores. em especial a Lei n° S.692171.

Quanto à Educação Superior, há omissão do Estado no

financiamento da pós-graduação, o que compromete a indissociabilidade entre o

ensino-pesquisa-extensão, a carreira docente e o desenvolvimento científico, tecnológico e

cultural do país, acentuando ainda mais a elitista e excludente educação brasileira.

Quanto à destinação de recuisos públicos as escolas comunitárias,

confessionais ou filantrópicas, sem finalidades lucrativas (Constituição Federal/88, art.

213, I), é inquietante o fato de a LDB não prever, por exemplo, que a "contabilidade

unificada da instituição de ensino e sua mantenedora, com publicação anual do balanço'"

LDB aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Càmara Federal em

~° '%/90), o que permitiria rlcsveiar o jogo ccntábil comumcnte utilizado pelas entidades

particulares para se cam.;teli7;)tCm ..:nrrm 'I~ã(llltçrativfl~·.

c) Problemas decorrentes de Emenda Constitucional n" 14 e da

Lei 9424/96 que a regulamenta

Pode~se dizer que o pnnClpIO que permeou 3. Emenda

Constitucional 14/96 foi o seguinte: A União 'lfaz cortesia com o chapéu dos Estados e

Municípios". Em primeiro lugar cabe denunciar a retirada do princípio constitucionãI da

progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino médio, assim como do ensino

fundamon:a1, para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria (art. 2°, I e li). O

art. 3° dessa Emenda introduz, como princípio, um padrão mínimo de qualidade de ensino

e define como níveis prioritários de atuação dos Estados e DF o ensino fundamental e o

médio, enquanto os municípios deverão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na

educação infantil. As mudanças mais substanciais aparecem, contudo no art. 5° da Emenda

que altera O art. 60 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Magna em vigor. Na

forma original, esse artigo, estabelecia que, nos dez primeiros anos, após a promulgação da

Constituição, o Poder Público deveria aplicar, pelo menos, SO% (cinqüenta por cento) dos

recursos destinados constitucionalmente à educação, para eliminar o analfabetismo e

universalizar o ensino fundamental. Ora, essa redação provocava pouco impacto sobre a

estrutura de gastos com o ensino dos Estados e Municípios que já aplicam a maioria de

seus recursos no ensino fundamental. inclusive devido ao perfil de sua clientela. Contudo,

a situação se inverte qu~nto à União, que aplica a maioria de seus recursos destinados

constitucionalmente à educação no ensino superior. Confonne levantamento efetuado, a

União deixava de aplicar, em média, I bilhão de dólares/ano para os fins definidos no art.

60 das DT'. O argumento que era usado pelo governo federal para fugir do dever

constitucional era o seguinte: o artigo 60 falava de poderes públicos e, portanto, a

responsabilidade da União só poderia ser aferida após a apuração dos gastos dos outros

níveis de governo. Como este levantamento não existe, o art. 60 das DT virou letra morta,

pois 50% para Estados e Municípios é pouco e o único alento adviria de novos recursos da

União. Além disto, a União chegava a contabilizar como gastos seus, com o ensino
fundamental, o montante global dos recursos do salário-educação bem como o percentual

de 2S% aplicado sobre os Fundos de Participação dos Estados e Municípios.

Na Emenda aprovada ficou estabelecido que Estados, Distrito

Federal e Municípios aplicarão pelos menos 60% dos recursos vinculados

constitucionalmente à educação com o ensino fundamental e à erradicação do

analfabetismo. O dever da União restringe-se a complementar os recursos do Fundo

quando, em algum Estado da Federação, o valor for inferior a R$3IS,00/aluno-ano de

1997, desconsiderando a erradicação do analfabetismo. Esses recursos vão consubstanciar

o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério, tão propagandeado pelos govemantes. Esse Fundo, de natureza contábil,

estadual, com 10 anos de duração, e compulsório desde janeiro de 1998, é composto por,

pelo menos, IS% dos Recursos-do FPE (Fundo de Participação dos Estados), do FPM

(Fundo de Participação dos Municipios), do ICMS (Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços), de quota do IPI (Imposto de ~rodutos
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Industrializados) e de transferências em virtude da compensação de perda de receita

decorrente da desoneração das exportações (Lei Kandir). Estabelece ainda que, no minimo,

60% dos recursos do Fundo serão destinados ao pagamento dos profissionais do

magistério do ensino fundamental em efetivo exercício, que projeta uma média salarial de

R$315,00 em nível nacional. A lei nO 9.424/96 determin& ainda que, no âmbito da União e

de cada Estado e cada Município deverão ser criados Conselhos de Acompanhamento

Social e de Controle sobre a repartição e aplicação dos recursos do Fundo, cuja

composição mínima é definida no seu artigo 40
•

EI Salvador 1,8 1,8 Brasil 3,7 2,5

lJ"aquc 5,t 4,6 Uruguai 3,7 3,3

Irã 4,1 3,4 Peru 3,5 3,3

Rep. da Coréia 3,7 3,3 Equador 2,7 2,7

índia 3,2 3,2 Paraguai t,5 1,2

HongKong I 2,7 2,4 Argentina 1,5(a)

China 2,4 2,2 Bo1lvia 2,4(b) -
Noruega 7,9 6,8 Chile 2,9(a) -
Suécia 7,8 7,1 Colômbia 2,9(a) -

Fonte. UNESCO. Statistlcal Yearbook, 1992
(a) Apenas despesas do Minístério da Educação ou do governo central;
(b) Não inclui despesas com o ensino superiov

Tabela 16: Gastos Públicos com Educação

(comparação em termos de percentuais do PIB).

É de se lembrar ainda que vultuosos recursos públicos são

absorvidos privadamente pelo "sistema S" (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT). A rigor

estes recursos qeveriam ter sua destinação voltada para instâncias públicas de fonnação,

qualificação e requalificação profissional, associada à fonnação mai~ ampla do cidadão.

Mesmo hoje, sua destinação deveria ser rigorosamente regulada e controlada pelo poder

público.

É importante observar que os gastos públicos com educação no

Brasil estão abaiXei dos realizados nos diversos países, não apenas no geral mas, também,

em qualquer grau de er.sino considerado. A tabela 16 mostra a divisão dos recursos

públicos pelos diferentes graus de ensino ·no Brasil e a média dos outros países

considerados: gasta~se menos no ensino fundamental, no médio e no superior. Salta aos

olhos a mande diferença no que diz respeito ao ensino médio, com gastos da ordem de

1,3% do PIB nos diversos países contra 0,2% no Brasil. Essa grande diferença deve-se a

dois fatos: primeiro, há uma enorme carência de ensino médio no Brasil,. como já foi

apontado anteriormente; segundo, a duração do ensino médio brasileirq. de 3 anos, é muito

menor do que se observa em outros países.

Diferença -0,3 -1,1 -0,5

2,5

4.7

-2.2

TOTAL

0,6

1,0

-0,4

OutrosEnsino Ensino Médio Ensino Superior
Fundamental

NlvEIS DE ENSINO

índices:

Brasil 1,3 0.2 0,5

Média de 1,6 1,3 1,0
.diversos países

Fonte: UNESCO: Statistical Yearbook, 1992, 1994.

IBGE: Anuário Estatístico, 1993.

Na ausência de dados oficiais, é necessário estimar os gastos

correntes com edncação a partir de informações disponíveis. Segundo o Annário

Estatístico do Brasil, IBGE, 1993, os gastos totais com educação correspondem a 3,7% do

PlB. Embora possa haver pequenas flutuações de ano para ano, o valor acima é bastante

represeutativo dos gastos brasileiros. Desse total, segundo a mesma fonte, 0,3% do PIB

correspondem a gastos da União, 1,8% a gastos dos Estados e I,ó% a gastos feitos pelos

Municípios. Os gastos correntes podem ser estimados a partir dessa distribuição e de

estudos que mostram que, dos gastos da União cerca de 63% correspondem a gastos

correntes; dos estados, 72%;' e dos municípios, 63%. A aplicação desses percentuais sobre

os gastos feitos pelas diferentes instâncias governamentais, leva a uma estimativa de

gastos correntes com educação no Brasil de 2,5% do PIB.

3.3.1. Propostas de Financiamento da Educação

a) Gastos públicos com educação

Os gastos públicos com educação escolar são classificados pela

UNESCO como gastos totais e gastos correntes. Gastos correntes incluem despesas

administrativas, pagamento de pessoal ligado ao ensino, despesas com materiais escolares

e de cnsino, bolsas de estudo, serviços sociais dirigidos aos estudantes e manutenção de

prédios e instalações escolares. Despesas totais incluem além dessas, despesas de capital,

(construção, equipamentos pernmnentes, etc) transações de empréstimos, entre outros.

Dessa fonnat são as despesas correntes as que estão diretamente relacionadas com as

possibilidades escolares de um pais.

Como regra, todos os países divnlgam junto à UNESCO tanto as

despesas totais quanto as despesas correntes com educação, o que pennite uma análise

clara sobre a relação entre os investimentos em educação e o desenvolvimento desta nos

diversos países. O Brasil, e~tretanto, é um dos poucos países que jamais divulgaram as

despesas correntes com edu~ação escorar, o que por si s6 indica, de um lado, uma má

sistematização das contas públicas e. de outro, sugere uma vontade de omitir um

importantíssimo indicador social.

A Tabela 15 mostra os gastos totais e correntes com educação para

diversos países. Com exceção do Brasil, para o qual se adotou as informações divulgadas

pelo IBGE, todos os outros dados têm como fonte o S/alistlcal Yearbook da UNESCO de

1992 e correspondem a situações em 1990 ou ao final da década de 80. É importante

observar que alguns dados fornecidos pela UNESCO correspondem apenas a despesas do

governo central ou do ministério responsável; em alguns casos não estão incluídas as

despesas com ensino superior. Como média, os gastos correntes com educação de todos os

países analisados é de 4,7% do PIB significativamente superior aos gastos brasileiros, que

correspondem aos citados 2,5% do PIE.

Tabela 15: Gastos Totais e Gastos Correntes em educação

em diversos países (em termos de % do PIE).
PAISES GASTOS GASTOS PAISES GASTOS GASTOS

TOTAIS(%) CORRENTES TOTAIS(%) CORRENTES
(%) (%)

Líbia 9,6 7,7 Dínamarca 7,4 7,0

Argélia 9,t 7,1 Bulgária 5,8 5,4

Marrocos 7,4 5,4 França 5,5 5,1
Angola 7,3 6,6 Itália 5,0 4,5

Egito 6,7 6,0 PortUgal 4,9 4,5
Quênia 6,4 6,2 Espanha 4,8 4,2
Uganda 6,4 3,4 Reino Unido 4,7 4,6

Zaire 0,9 0,9 Grécia 2,8 2,6

Canadá 7,4 6,9 Suriname 9,7 9,7
Cuba 6,7 6,2 Guiana 8,1 8,7

EUA 5,3 4,8 Venezuela 4.8 4,5

Feitas essas ponderações, este PNE define as prioridades e metas

de atendimento no sistema público. em dez anos, levando em consideração as respectivas

estimativas de custos:

Tabela 17: Metas de Atendimento no Sistema Público

NtVELlMODALlDADE METAS PRAZOS

EDUCAÇÃO INFANTU. 20% da faixa etána em5 anos
[CRECHE, O- 3 ano,I 50~-ó da faixa etária em 10aoos

EDUCAÇÃO INFANTtL 50% da faixa etária emS anos
[PRÉ-ESCOLA: 4 • 6 an05) lOO%i da faixa emri:! em lQand5

ENSINO FUNDAMENTAL 100'% de atendimento em 10 anos

ENSINO MÉDIO J00% de atendimento em lOlUJos

ENSINO SUPERIOR 40%. de atendimento em 10 anos

EDUCAÇÃO DE JOVENS E Atendimento d.: 20 milhões de em lOano$
ADULTOS pessoas

Para a execução dessas prioridades e metas é necessário

estabelecer qual deverá ser o gasto com educação escolar no Brasil. Corno reconhecido

anterionncnte, é indispensável considerar as limitações reais e objetivas ligadas à
satísfação de outras necessidades básícas da população. Entretanto, há um amplo espaço a

ser ocupado pela educação escolar nas finanças nacionais.

Como regra válida para praticamente todos os países, as despesas

públicas com a educação escolar por criança matriculada e por ano correspondem a cerca

de 20% a 25% da renda per eapita. Esse percentual pode ser entendido de uma forma
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qualitativa. A renda per capita de um pais é o resultado da divisão da produção nacional

pela totalidade da população, sendo portanto, o volume de recursos necessário para

satisfazer as necessidades e desejos das pessoas. Ê claro que essa média sofre inúmeras

flutuações, por diferenças regionais, por diferenças de desenvolvimento de diversos setores

da economia e por variações nos mecanismos de apropriação da renda pelas diferentes

parcelas da população. Dedicar pois, cerca da quarta parte desses recursos para a educação

e&COlar de jovens e crianças é bastante razoável, especialmente se há um compromisso

com a reversão da atual concentração de renda no país, uma das piores do mundo.

Em 1997,20 a 30% dos valores estimados per capita. para atingir

as metas definidas em cada nivel e modalidade de ensino, se situam "Da faixa entre

USSI.OOO,OO e USSI.SOO,OO. Toma-se aqui como referência para a educação infantil (4-6

..os), para o ensino fundamental e para o enlino médio um gasto por estudante igual a

25% ~a renda per eapita. Para a educaçlo Infantil (0-3 anos) tomamos 30% da renda

percapita.

No caso do ensino superior, estima-se em 60% da renda per

capita (cerca de USS3.000,00) o custo médio por alunolano. no ensino de graduação.

Novamente, comparando com a renda per capita nacional e I.evando em conta o interesse

estratégico desse nível de ensino, esse valor se aproxima bastante do que é atualmente

praticado nas instituições públicas. Esse valor, pouco superior à metade da renda per

capita. está de acordo com o que e praticado em diversos países. Para efeito desse cálculo,

não . foram computadas nesse valor as vem'\" de pás-graduação, museus, hospitais

universitárioR e inativos.

As despesas previstas para a superaçio do atraso escolar

acumulado pelo pais, com a escolarização daqueles que não puderam freqüentar a escola

na idilde esperada, a redução do analfabetismo adulto e a erradicayão do analfabetismo

infantil, é estimada a preços atuais em cerca de US$ 1.000,00 por pessoa por ano. Esse

valor é compatível com a recomendação da UNESCO para programas de combate ao

analfabetismo.

Quanto à Educaçllo Especial é necessário evitar a duplicação de

recursos através da articulação com o atendimeoto previsto pelas áreas de saúde e de

assistência social no diagnóstico de déficits sensoriais e nas terapias especificas. Como se

entende, neste PNE que a Educação Especial faz parte do sistema regular, e necessário

computar parte dos recursos destinados à Educação Especial como .recursos do sistema

regular. Entretanto, há uma parte a ser acrescida de recursos da ordem de US$ 1.000,00

aluno/ano para o atendimento especializado. Para estimar as despesas escolares com

relação ao PIB naCIOnal, projeta~se um crescimento, em tennos per capita, de ),0% ao

ano. média histórica de longo prazo para o Brasil. com base nu~ cres:cimento populacional
de 1.9% ao ano. . , .

Ê importante considerar ainda que a arrecadação pública brasileira,

da ordens de 30% do PIB nacional, é muito baixa, quando comparada coth a participação

do setor público em diversos paises. O total de recursos'públicós disponíveis, nos divérsos

países. está entre 45% e 700.la. ou mesmo um pouco mais do que isso. O limite infenof é

típico de países liberais e o limite superior típico de países onde regimes social-democrntás

prevalecem ou prevaleceram durante longos anos. A pequena arrecadação pública

brasileira deve-se principalmente à grande sonegação fi~cal e à evasão fiscal consentida.

Nesse sentido. como as ~espesas educacionais'estimadas a seguir são da'ordem de 10%'do

PIB. para a implantação neste PNE, é necessário um grande' esforço' inicial e';

compromisso do setor público e. ao r:tesmo tempo. i) desenvolvimento de tIrna política que

reverta a sub-arrecadação ~ especialmente na forma de combate à sonegaÇão, ao crime

organizado e a outras práticas anti-sociais, além da adoção de práticaS que privilegiem 'os
impostos diretos, a redução da -evasão consentida e d"i renúncia fiscáL

Financiamento da Educação Básica

a) Educação Infantil

A demaoda .pelo .ensino. .iufaotil é crescent~.. A..~Ilda diA..S~4

importância pedagógica vem-se tomando mais perceptivel e há uma forte. exigência de

amplas camadas da população pelo seu oferecimento. .Embora em ?utros .~~íses a oferta

seja tão grande quanto a demanda, assume-se. para a nossa realidade imediat.a, que, p~a ~

faixa de O a 3 anos, deveria ocorrer um atendimento de· 50% em 'dez anos e sua

universalização (incentivando-se a procura) para a faixa de 4 a 6 anos, em igual período.

Os países que incentivam esse niveI de ensino têm taxas de engaJamento crescentes com a .

idade, até atingir lOO% 05 6 anos; isso, no Brasil. corresponderá acercá dé 13,2 milhões
de crianças atendidas. Como estimativa do custo. adota-se o valor de 30% da renda per

capita ao ano para a educayão infantil na faixa etá~a de Oa 3 ano~ ? de 25~ da r~ndaper

capita para a educação~ na tãíxa etária de 4 a 6 anos, valor equivalente ao do e~sino

fundamental e médio regulares.

Tabela 18: Educação Infantil: demanda de recursos financeiros para a faixa etária de O- 3

anos (Creche) [Padrão: US$ I.500,00Ialuno-ano)

ANO População na faixa etária População atendida na % de atendimento na %doPIB
(x 1.000.000) rede pública· faixa

(x \.000.000) (publico+privado)

1998 12,3 1.0 9 0.19

1999 t2,2 1,5 13.7 0.27

2000 12;1 2,0 18,4 0.36

2001 12,0 2,5 23,1 0.43

2002 12.0 3,0 27,8 0.50

2003 tl,9 3,5 32,7 0.57

2004 11.8 4,0 37.7 0.63

2005 11,7 4.5 42,7 0.69

2006 11.6 5.0 47,9 0.74

2007 11.6 5.5 52.7 0.79

* Considerada como 90% do total.

Tabela 19": Educação Infantil: demanda de recursos financeiros para a faixa etária 4 -6

anos (pré-escola). [Padrão: US$J.OOO,OO/aluno-ano]

ANO População na faixa etária (.x População atendida na rede % doPIB
1.000.000) pública·

(x 1.000.000)

1998 9.5 4,7 0,59

1999 9,4 4.9 0,6

2000 9,3 5.1 0,6

2001 9,2 5,4 0.62

2002 9,1 5.7 0,64

2003 9,0 6,0 0,65

2004 9.0 6.4 0,67

2005 8.9 6,8 0,69

2006 8.8 7,2 0.71

2007 8,7 7,7 0.74

"Considerando-se a rede privada congelada em 1,3 milhões de vagas.

b) Ensino Fundamental

Hoje, há cerca de 28 rnilh;jes de crianças brasileiras na faixa etária

dos 7 aos 14 anos de idade.

Esse número, apesar de inferior ao numero de matrículas no ensino

fundamental brasileiro. não indica de forma alguma que o problema quantitativo esteja

resolvido. Como a taxa de reprovação nesse nível de ensino é da ordem de 30%, para

absorver a totalidade das crianças daquela faixa etária seriam necessárias cerca de 35

milhões de vagas escolares. Mesmo reduzida a taxa de repetência para· 6% em 10 anos elou

aplicadas políticas de promoção continuada, ainda será necessário prever vagas para o

atendimento extraordinário de estudantes em processo de complementação escolar. quer

para viabilizar a política de progressão continuada, quer para reduzir as taxas de

reprovação.

Para o ensino fundamental foi feito um estudo indicando a

evolução d,JS coortes até sua estabilização com um fluxo razoável no ano de 2013.
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Tabela 20: Ensino Fundamental: demanda de recursos financeiros

[Padrão: US$I.OOO/aluno-ano]
d) Recuperação do atraso escolar e combate ao

analfabetismo

c) En.ino Médio

ANO POPULAçÃO ATENDIDA· %doPIB
(x 1.000.00)

1998 3 0,4

1999 4 0,5

2000 5 0,6

2001 6 0,7

2002 8 0,9

2003 10 1,1

2004 lO 1,1

2005 10 1,0

2006 la 1,0

2007 10 1,0

Tabela 22, Educação de Jovens e Adultos. demanda de. recursos financeiros

(padrão' Us$ I OOOOO/aluno-ano)

A Educação de Jovens e Adultos deverá ser financiada como

modalidade integrante da Educação Básica, para a qual o direito constitucional está

assegurado. Os mecanismos para isso serão, portanto, QS mesmos definidos para a

Educação Básica regular.

A recuperação do atraso escolar é estimada com base no número

de crianças e adultos analfabetos. Há hoje cerca de 30 milhões de analfabetos no país

(Ie.mbrando que muitos estão em idade escolar obrigatória), Considera-se então um

programa que atenda a cerca de 20 milhões de pessoas em 10 anos. Dessa foima estaria se

oferecendo um periodo de 4 anos de escolarização adicional por pessoa.

• Como o CIcio r: de 4 anos, em 10 anos fonn:mt-se, em medm. 2,5 turmas, por ISSO, a população atendIda em cada ano é
inferior â meti! de 20 milhões.
Universo; Em 1996,52 milhões de brasildn,l$' ctlm maisdc 15 anos rem até 4 anos de csrudos dcsrcs, 15 milhões nlfo
receberam instrução ou tem menos de um nno de estudo.
Meta: Asscgumr o Ensino F'undamcntlll a pelo menos 20 milhões de jovens e ndultos com mais de IS nnos, na form3 de
suplência prcsenci31, com dumção de 4 anos p3r3 o nível fundamental

ALUNO/SERIE (X 1.000.000) '"

ANO I' 2' 3'.

-' '" ." 7' 8' TOTAL TOTAL %PIB
N .' N • N • N R N • N • N • N • PÚBLICO

1998 3.1 J,4 _,4 1,0 3,' 1.0 3._ O,, 3.1 1,_ 2,8 0,9 2,_ 0,8 2,1 005 34.S 30.7 3,9
.1999 3,1 2,0 _,S O,, 4,8 0,6 _,O 0,_ 3,' 0,8 3,7 O,, 3~ o,s 2,7 0,3 35.3 31.5 3,8
2000 3,0 1,3 3,8 0,5 4,6 0,6 _,8

0,_ _,O
O,, 3,9 O,S 3,7 O,, 3,2 0,3 35.6 31.8 3,8

2001 3,0 0,9 3,_ O~ _,O O,S _,7 0,4 -4,S ·0,4 _,I
0,_ _,O

O,S 3,7 0,3 35.• 31.6 3,'
2002 3,0 0,7 3,2 0,2 3.5 0,3 4,2 0,3 ',8 O,, 4,8 0,3 ",2 0,4 ',1 0,334.{ 30.9 3,_
2003 3,0 O,S 3~ O~ 3~ 0,2 3,6 O) _,2 0,3 4,9 0,3 ',8 0,3 ',3 0,3 33.6 29.8 3,2
200_ 2,9 0,4 3,1 0,2 3,2 0,2 3,2 0,2 3,7 0,3 _,2 O~ ",9 0.,3 -,' 0,332.2 28.4 3,0
200S 2,9 0,3 3,0 O~ 3,1 0,2 3,2 0,2 3,2 0,2 3,8 O~ _,2 0,3 _,9 0,330.3 ':26,5 2,7
200' ?? 9.~ ~,o. :f;2: S,O .D,l·3,t O~ 3,2 0,2 3,2 O~ 3,9 O~ _,2 0,328.2 24.S 2,4
200' 2,9 0,2 2,9 3,0 o~ 3,0 0,2 3,1 0,2 3,2 0,1 3,2 0,1 3,2 o~ 3,9 : o~ 27,0 23,2

.. '" ... ' .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...
2013 2,' 0,2 2,' 0,2 ,2.9 0,2 2,9 0,2 2,' O~ 1,9 0,2 1,' O~ 1,' 0,224.8 21.0 2,0
i')

,. .

Para esse nível de ensino foi previsto, como parâmetro, um

custo/aluno-ano equivalente a US$I.OOO,OO (por simplificação), qne é o valor gasto pelos

municjpios que ofer~em um ensino de melhor qualidade..Esse valor. de custo/aluno

propiciaria um pagamento de um salário médio ao professor de USSI.OOO,OO para uma'

jornada em sala de aula de 20 horas por semana (40 .emanal;!ano). Considerando-se uma

estrutura de carreira onde o salário flnal atinja no máximo duas vezes o salário inicial, este

valor médio propiciara um piso salarial profissional em t?mo de l.Jt;$ 700,00 para a mesma

jornada.

o Ensino Médio, num fluxo perfeito, deveria atingir 100% da

população da faixa etária de 15 a 17 anos estimada,' hoje, em cerca de 10 milhões de

jovens. Devido ao aumento populacional, esse vaIQ!" ,dentro de uma década, será

potencialmente, de cerca de 12 milhões de estudantes.

(1) Con!jlderando~seuma redução na taxa de repetenctalsene de, respectivamente, 40~ no 1 ano e 20% nos
anos seguintes até atingir um valor médio de 6% dos alunos matriculados na série.
(2) Supondo-se a rede privada cong~l,'Jda em 3,8 milhõcs de alunos '
(3) Ano de-estabilízação do sistema: Gasto coru;iderando~se o PIB estimado de 2.007.
N "" alunos novos.
R "" alunos retidos.

Como hoje existe um atendimento de 4,8 lI?i1hões de jovens no

ensino médio regular - (lembrando que há cerca de 3,1 milhões de jovens com idade acima

de 17 anos sendo atendidos neste nivel) haveria cerca de 7 milhões de jovens a serem

atendidos na faixa de 15 a 17 anos (lembrando ainda que muitos destes jovens, hoje, são

atendidos no ensino fundamental). Novamente, devido ás taxas de reprovação (que

supost~mente estariam reduzidas a cerca de 6%), aliadas a um potencial de "volta" à

escola média daquela população que já possui o ensino fundamental. podasse estimar o

número de estudantes que deveriam estar matricula.dos nesse grau de ensino em cerca de

16 milhões daqui a dez anqs.

Tabela 21: Ensino Médio. demanda de recursos financeiff?s

(Padrão: US$ 1.000/aluno-ano)

ALUNO/SÉRIE (X 1.000.000)

ANO I" 2" '" _'(2) TOTAL Total
",do %fI[)

N • N • N • N publica

1998 1.5(4) 1,2 1,2 0,6 1,1 0,2 0,1 6,0 _,8 ~6

1999 2,9 O,, 1,9 O,S 1,_ 0,2 0,2 7,' ',7 0,9

1000 3,3 0,9 2,8 0.6 1,8 0,_ 0,3 10,1 8,9 1,1

1001 _,O 0,8 3,_ 0,7 2,9 O,, 0,4 12,7 11,5 1,_

2002 -,- 0,7 _,I O,, 3,S o,s O,S 14,3 13.1 l,s
1003 ',' O,, -,' O,, _,I 0,4 O,, 15,6 J.4,4 I,'
2004 ,,O 0,5 _,6 O,S _,8 O,S O,, 16,5 15,3 1,7

200S ',7 0,_ ',I 0,_ _,7 0,_ O,, 17,3 16,1 1,7

1006 ',' 0,5 S,' O,, ',I 0,_ a,' 18,3 17.1, I,'
1007

_,7 0,_
_,6 0,_ S,8 O,, O,, 17,8 16,6 1,7

... ... ... ...
2015 ,,O 0,2 0,3 0,2 3,0 O~ 0,6 10,2 9,0 o.9m

(I) Taxas de rcpclcnclll conSIderadas; 1998 (30%). 1999 (ISO","). 2000 (2{W.) 2001 (15%), 2002-3 (8%) e 2006 (á%).
{2) A 43 ~érie corrcsponde oi form:u;Jo técnica, ao cus/o de USS2.000/aluoo, tenoo como nw!a o .llcndirnelt/o de 20% d..

coorte em 10 anos.
(3) Considerando" matricula na rede!' privada congchllb em 1,2 milhões.
(4) Ingresso no En.doo M&lio: de 1998 a 2002, considerado como equivalente a 110% da matrIcula da Ra série do ano anlerior

com vistils a atender la lolal de rannandos bem como li demanda reprimida. Já de 2003 • 2007, eonsiderou -se o ((){:af de
ingresunles no Ensino Médio como o equivalente a 105% da matricula na B-s~rie do ano anterior.) Ana previsto para
eJtlblIiuçlo do sistema Gasto previsto considerando-se o PIB eslÍmado de 2007.

N '" alunos novos.
R"'alunos relídos.

3.3,3. Financiamento da Educação Superior

Como já referido, um país como o Brasil deveria incluir em sua

Educação Superior em tomo de 30% a 40% dos jovens, contra os 1 1% hoje incluídos.

Assim. aproximadamente 1,7 milhões de matrículas (pouco mais de SOO mil em

instituições públicas) e 250 mil conclusões/ano atuais, no sistema público. deveriam

aproximar-se de 4 milhões de matrículas e 550 mil conclusões. Considerando o

crescimento populacional. em 10 anos prevê.se aproximadamente 5 milhões de estudantes

e 650 mil conclusões anuais. supondo-se, para tal, inicialmente. 700 mil estudantes e 70

mil professores, no setor público.

Nas cstimarivas feitas, a proporção média de

estudantes/professores no sistema público é de 10 para I inicialmente, e de 15 para I em

10 anos. Essa hipótesc'prcssupõe um crescimento planejado com melhoria na eficiência e

redução da evasão.

Atente·se para o fato de que, apesar dos valores aparentemente

elevados de crescimento do cnsino superior, o Brasil teria, em 10 anos, 2.614 estudantes e

174 profes.ore. para cada grupo de 100.000 habitantes, proporções já alcançaçlas por
diversos países sul-americanos e bem inferior às proporções alcançadas por palses

desenvolvidos como mo.tra a tabela 22. Essa tabela apresenta também uma perspectiva

para o ano de 2000. supondo que entre 1993 e 2000 mantenha-se a mesma tendência

verilicada no período 1980-1993. Para alcançar os padrões escolares dos países

sul-americanos, a expansão do ensino superior deve se prolongar além do horizonte de 10

anos incluídos neste PNE.
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Tabela 23: Educação Superior (graduação): estudantes e professores em alguns países e

sua comparação com a população.

PAÍS
Estudantes por 100.000 habitantes Professores por 100.000 habitantes

1980 1993 2000 1993 2000
Argentina 1748 3323* 4373 272 358

Chile 1306 2369 2941 138 171
Uruguai 1339 2396* 3101 202 261
Portugal 944 1936** 2748 147 209
Espanha 1595 3530* 4820 187 255
Canadá 4769 6980 8171 248 290

EUA 531 I 561 I 5773 330 340

Brasil II62 1080 1036 89 85

Fonte: UNESCO. Sllltístical Yearbook; 1995

• IDEM, 1992

.. IDEM, 1991

o período previsto para isso acontecer deve considerar a expansão
estimada do ensino médio em 10 anos. Assim, supõe-se que o sistema público superior

poderá passar de cerca de 500 mil matriculas para aproximadamente 8 milhões, em um

periodo de 15 anos, durante o qual expandirá suas vagas para atender uma fração maior da

população, absorvendo tanto os estudantes hoje atendidos pelos sistemas privados de

ensino como o crescimento populacional. Dessa forma busca atingir uma taxa de

engajamento de 40% no final do periodo.

Tabela 24: Educação Superior: demanda de recursos financeiros

[Padrão: USS 3.000,OO/aluno-ano]

ANO POPULAçÃO ATENDIDA NA REDE %doPIB
PÚBLICA' (X1.000.(00)

1998 0,7 0,3

1999 1,0 0,4

2000 1,3 0,5

2001 1,7 0,6

2002 2,1 0,7

2003 2,5 0,8

2004 2,9 0,9

2005 3,3 1,0

2006 3,6 1,1

2007 4,0 1,2

• Considerando-se a rede privada congelada em 1,1 milhões de vagas.

•• Con!idera·se um custo/aluno-ano de USS 3,000,00 s:cndo realiudo estritamente com o ensino de graduaçlo,

excluindo-se pesqui~, extensão e pás·graduaç30.

Pós-graduação

Para expandir o ensino superior público e ampliar a pesquisa

acadêmico-científica nacional é necessário prever-se a devida destinação de recursos para
a pós-graduação. No país) hoje) estima-se urna receita para a pesquisa em cerca de 0)9% do

PIB (embora nem todos os recursos sejam aplicados em programas e pesquisas de

p6s-graduação). Levando-se em conta a capacidade de investimentos das agências de

fomento e do pr6prio MEC, pode-se estimar o custo com a p6s-graduação em algo

pr6ximo de 1,5% do PIB, na perspectiva de uma política de expansão.

3.3.4. Formação de Profissionais da Educação

N"enbum sistema educacional pode considerar a perspectiva de

manter ensino de qualidade, sobretudo de qualidade social, a não ser que se disponha a

investir com seriedade na formação básica e continuada dos profissionais da educação e,

de forma mais especifica, na formação do magistério para todos os níveis e modalidades

educacionais. Em duas seções anteriores, deste PNE, tratou-se do ensino médio e da

.educação superior) em teonos dos recursos financeiros para sua expansão e

aperfeiçoamento.

Foram ali incluldos os investimentos necessários à formação

básica dos profissionais que deverão atuar nos sistemas de ensino, inclusive os técnicos e

os funcionários administrativos. No caso específico dos professores) a fonnação mínima

exigida por lei é a modalídade normal do ensi110 11Iédio. para o trabalho pedag6gico na

educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. A formação desejável, e que

será exigida a curto para médio prazos, para todos os níveis e modalidades) se fará na

educação superior, em cursos de licenciatura plena.

Analisa-se aqui a necessidade de recursos financeiros para a

formação continuada dos profissionais da educação. Supõe-se, inicialmente, uma taxa de

afastamento para programas de aperfeiçoamento e fomlação continuada) tanto acadêmica e

pedag6gica como técnica, para cerca de 20% de docentes e demais profissionais da

educação (funcionários técnico-administrativos, especialistas, etc.). No final do penado

essa taxa de afastamento deve estar reduzida para 10% no caso do ensino fundamental e

médio e para 15%, no caso do ensino superior. O custo estimado com esses programas será

igual ao custo estimado do estudante (no nível de ensino correspondente) multiplicado

pela reláção professor/aluno.

o Brasil tem hoje em média cerca de 25 alunos por professor no

ensino fundamental e 15 alunos por professor no ensino médio. Essas proporções ainda

são muito elevadas comprometendo o d9sempenho escolar e impedindo a freqüência

sistemática a programas de educação continuada. Sup.õe-se que essa proporção caia para

cerca de 20 para 1) no ensino fundamental e para aproximadamente 12 para 1 no ensino

médio em uma taxa linear ao longo de 10 anos. Essa redução deve ser permitida inclusive

pela pr6pria melhoria do sistema escolar. Para à educação infantil da faixa de 4 a 6 anos

C".ssa média será a mesma do ensino fimdament~l enquanto que para a educação infantil de

O a 3 anos supõe-se a metade dessa média. No caso do sistema de ensino superior

admite-se nma proporção aluno/professor inicialmente de 10 para um e no final do penado

de dez anos de 15 para um.

3.3.5. Estimativa do custo de implementação deste PNE num

prazo de dez anos em percentuais do PIB

A tabela abaixo mostra o custo estimado neste plano como

percentual do PIB no início de sua implantação pa'; cada um dos programas propostos. O

total dos gastos seria da ordem de 10% do PIB vaI'or bastante pr6ximo ao que foi ou tem

sido gasto por paí~es que superaram ou estão superando atrasos educacionais graves como

é o caso do-'Brasil. Posteriormente ê possível uma redução ainda mais significativa

atingindo patamares equivalentes aos de países que superaram dificuldades acumuladas e

que mantêm padrões escolares aceitáveis.

Tabela 25: Gastos com os programas educacionais propostos, em percentuai~ do PIB*.

Educação Ensino Erradicação do Ensino Ensino Pós~

Infantil Fundamental Analfabetismo Médio ,Superior Graduaçao
INíCIO' 1998 0,8 3.9 0.4 0,6 0,3 0,9

APÓS 10 ANOS 1,5 2,2

• As diferentes modalidades educacionais já estao incluídas nos níveis de ensino.

A partir do diagn6stico apresentado sobre a educação brasileíra e

da consideraçiio do que ocorre em diverso~,países propõe~5e neste Plano Nacional de

Educação um modelo de financiamento da educação que permita incluir milhões de

crianças na educação infantil; recuperar o atraso educacional acumulado em nosso país;

universalizar o ensino fundamental em todo o território nacional; expandir o ensino médio

levando em conta as nt:ces~idades e possibilidades econômicas de fonna a atingir o

equivalente a 110% da faixa etária esperada; o acesso de milhões de jovens e adultos que

não tiveram escolarização na idade esper~da; que pennita expandir para cerca de 40% o

ensino superior até um patamar comparável com o df. países de igual potencial econômico

ou que compartilhem com o Brasil da mesma região geo-política; majore: investimentos

na p6s-graduação de forma a ampliar a capacida~e.de produção acadêmica e científica.

As despesas estimadas' incluem apenas as despesas correntes

estando excluidas as despesas de capital. Essas últimas deverão elevar o total das despesas

nos anos iniciais.

Inclui-se, nessa proposta a criação de um organismo que pos~a

fazer continuamente uma avaliação sistemática minuciosa técnica e pedagogicamente-
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corretas durante todo o processo de implantação do Pl""o quer quanto a6 desenvolvimento

quantitativo quer quanto ao desenvolvimento qualitativo. Tal organismo deve contar com

autonomia plena orçamento e infra-ostrutura adequados. Esse acompanhamento deve

incluir tanto os aspectos ligados à formação escolar a formação de profissionais da

educação bem como a origem fluxo e destino ,dos recursos. Todo esse acompanhamento

deve ser publicamente divulgado.

É necessário democratizar a administração do sistema educacional

brasileiro assim como o acompanhamento do financiamento da educação nacional em

todos os niveis. Os Conselhos de Educação assim como os Conselhos Universitários e os

Conselhos de Escola para terem eficàcia devem ser deliberativos e assegurar em sua

composição a representação democrática de todos os setores envolvidos com a educação.

Metas

. Aumentar em dez anos os gastos públicos com educação até cerca de 10% do PIB para o

pleno atendimento das propos(as contidas neste Plano Nacional de Educação;

· Sup(Ír a defasagem das verbas destinadas à educação e incrementar novas fontes de

recursos para o setor ed.ucacional garantindo-se o princípio da progressividade da

tributação através de:

a) regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas previsto constitucionalmente;

b) reforma tributária de modo a "bter mais recursos na fomia de impostos diretos (por

exemplo: imposto sobre a Herança);

c) estabelecimento do salário-creche;

d) combate intransigente à sonegação à renúncia fiscal e às isenções fiscais para alcançar a

plena capacidade de arrecadação da carga tributária;

e) estabelecimento de m'\Íor dotação para o FPE e para o FPM;

f) combate ao FEF (Fundo de Estabilização Fiscal) enquanto medida econômica que retira

recursos da educação.

· Ampliar o atendimento dos programas de renda n,inima proporcionando a gratuidade

ativa para a freqüência e a permanência das crianças na escola.

.Garantir os recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de aposentados (com

paridade de remuneração) e pensionistas não como verbas de manutenção e

desenvolvimento da educaç,ão.

.Definir o valor do custo aluno/qualidade/ano para a Educação Básica a partir de 1998 nos

percentuais equivalentes a 25-30 % da renda per capita.

• Definir o valor do custo aluno/qualidade/ano para o ensino Superior a partir de 1998 no

percentual equivalente a 60% da renda per capita.

4. NÍVEIS E MODALIDADES DE EDUCAÇÃO

4.1. EDUCAÇÃO BÁSICA

o conceito de Educaçlio Básica começou a ser fonnulado com o

início da construção do projeto de LDB na Cãmara Federal e com o debate desencadeado

pelo processo constituinte nos anos' 80. A legislação absorveu esse conceito, que inclui a
Educação Inlauti! (Creche e' Pré-escola): o Ensino Fundamenta/. o Ensino Médio

(Forn'ação Geral, Ensino Técnico e Ensino Profissional), incluida a modalidade de

Educação de Jovens e Adultas.

Embora com esse respaldo conceituada na legislação vigente, a

Educação Básica, em seu caráter de integralidade, não vem assim sendo tratada pelas

iniciativas governamentais. As politicas de gestão e financiamento da educação, assim

como os programas educacionais fragmentados e seletivos1 que não consideram lia
formação iutegral do indivíduo", são exemplos claros dessa desarticulação. Está ameaçada,

portanto, por força das medidas govemamentais, a concepção de Educáção Básica

necessária para dar respostas à dívida social com a população brasileira epreparar o aluno
da escola publica para as novas exigências sociais, formando-o para a inserção con%iente

no muudo do trabalho e para o exercício pleno da cidadania. Este Plano Nacíonal de

Educação procura resgatar essa concepção, dando uns tratamento global à Educação

Básica na perspectiva do direito e da inclusão social.

A Educação Especial, que vinha sendo orientada por uma politica

que reforçava, e vem reforçando, as tendências privatistas e segregacionista5, por

influência das entidades privadas e filantrópicas, aliadas' à 'omissão do Estado, será

considerada como modalidade de ensino ensino na educaçlio regular, fortalecendo-se, na

perspectiva da educação pública, as necessidades próprias de suas peculiaridtjljes ao longo

de todos os uivei. e modalidades da educaçlio.

o tratamento diferenciado acabou por acarretar um atendimento

deficitário aos alunos Calo necessidades educativas especiais. Hoje as estimativas oficiais
(MEC: Sinopse estatística 1996) afirmam que o acesso ao Ensino Fundamental regular

está garantido para cerca de 90% da população da faixa etária esperada, ao passo que, para'

a população escolar com necessidades educativas especiais, as melhores estimativas,

quanto ao acesso, não chegam a 15%. Coerentemente com essa necessidade;, cr~sceu, no

interior da reflexão sobre a Educação Especial, a compreensão de que o nivel de

competência e cidadania das pessoas com necessidades educativas e!:peciaís irá se

desenvolver mais plenamente na medida em que tivennos ações que revertam as

tendências privatistai das práticas atuais. Essa proposta, nas ultimas décadas, ganhou
c~nsistência filosófica e cientifica, nelas ainda não foi acompanhada de ações politicas que

apontem a superação dessas práticas segregacíonistas.

Nesse sentido, este PNE considera que, para a área de Educação

Especial o acesso à rede pública, em todos os níveis e modalidades de ensino, deve-se'

constituir em linha orientadora das metas, a partir do direito, instituído nas leis maiores, de

que o ensino gratuito para todos é dever do Estado. Está garantido, nessas leis, (I

atendimento a alunos com nççessidades educativas especiais, inclusive para aqueles que

estiverem fora da idade regulamentar. Nesse momento, a prioridadé é a capacitação dos

sistemas escolares para·o ensino de educandos com necessidades especiais. o que requer

ações, em todas as instâncias, concernentes à garantia de vagas no ensino regular para a
diversidade de graus e tipos de deficiência; a elaboração de projetos pedagógicos que se

orientem pela política de inclusão e pelo compromisso com a educação escolar desses

alunos, a alocação, nos sistemas locais de ensino, dos necessários recurso~ pedagógicos

especiais para apoio aos programas educativos e ações destinadas à capacitação de

recursos humanos para atender as demandas desses alunos.

4.1.1. Educação Infantil

A Educaçlio Infantil Constitui um instrumento fundamental para o

atendimento das necessidades de desenvolvimento da criança, sendo dever do Estado

garantir o acesso e permanência de todas as crianças de 4 a 6 anos, nas pré-escolas, e de O

a 3 anos, em número cada vez maior de creches. assegurando o atendimento de suas

necessidades básicas (sociais, comitivas, afétivas, lisicas).

Respeitando e atendendo ás características e necessidades de cada

comunidade, a Educação Infantil tem como objetivo a socialização da criança, preservando

sua individualidade. A Educação Infantil cumpre um papel sócio-educativo próprio e

indispensável ao desenvolvimento da criança, valorizando as experiências e os

conhecimentos que ela já possui e criando as condições para que socialize valores,

vivências, representações, elaborando identidades étnicas, de gênero e de classe.

Nessa linha de reflexão, fica claro que, para além do treiuo de

habilidades e formação de hábitos de higiene, a Educação Infantil se redefine como uma

etapa sistemática do processo de desenvolvimento da criança, amplíando seu universo

cultural, tomando~a mais capaz de agir com independência e fazer escolhas nas mais
diversas situações. Tal proc~sso ocorre numa dimensão lúdica que, respeitando o jogo

como 'lO fazer infantil", possibiJitl;l a o~servação da realidade, a elaboração de noções, o

desenvolvimento das linguagens de representação, das estruturas linguisticas, a ampliação

de vocabulário, enfim a coustrução do conhecimento. necessário à compreensão ·da'·

realídade.
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A partir de 1988, observou-se um movimento ascendente, tanto

em decorrência da definição constitucional do "regime de colaboração" entre estados e
municipios, quanto pela própria demanda social por creches e classes pré-escolares A

Emenda Constitucional n° 14 e a Lei 9424/96 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) desestimulando a oferta e a

ampliação de vagas na educação infantil por parte dos Municipios. A destinação de 15%

dos recursos constitucionais ao ensino fundamental freou essa tendência c) além disso,

responsabiliZOl\ exclusivamente os municipios pela oferta da educação infantiL

Etapa inicial da educação básica, a educação infantil também não

foi valorizada no texto da Lei 9394/96 (LDB). Ainda que mantenha o conceito, a LDB não

prevê condições para sua efetiva implementação. Como o nivel obrigatório é o

fundamental - e a legislação continuou hesitante na divisão das responsabili~ades - o

municipio nem pode desonemr-se dele, nem forçar os Estados a contribuir, efetiv~ente,

na manutenção da educação infantil.

Esse conjunto de normas legais faz parte de uma política naciona!

desencadeado pelo governo no sentido de dar curso às disposições dos organismos

financeiros internacionais. Pam eles, o importante é que o atendimento escolar não

implique aumento dos gastos pub}icos. Ora, o custo-aluno da educação infantil é,

necessariamente mais elevado que o do ensino fundamental e. além disso, há uma gmnde

demanda a ser atendida. De 21.386.363 crianças de O (uro) a 6 (seis) anos de idade

[IBGE: Anuário Estatístico? 1996, segundo o qual esse número exclui a população da

zona rural da Região Norte], apenas 4 296 323 estlio Matriculadas na educaçlo iufantil

(MECIlNEP: Sinopse Estatística, 1996). Tendo em vista que esse número inclui as classes

de alfabetização, o percentual de crianças atendidas (em tomo de 20%) fica, ainda, mais

comprometido.

Não obstante as dificuldades, algumas administrações municipais,

antes da edição da Emenda 14 estabeleceram ;. _.lticas para a educação infantil, tanto na

orgarÍizaçllo da rede quanto na formação profissional e. n~ melhoria das condições de

trabalho escolar. Tais experiências tem demonstrado que, além da garantia dos direitos à

inclusão social, o investimento na educação infantil repercute, imediatamente, no acesso e
pernlanência, com mais êxito, no ensino fundamental. Por isso, é necessário que o PNE

transforme as iniciativas conjunturais e localizadas em poUticas nacionais permanentes.

Diretrizes

• Cumprir o disposto ua Constituiçlio Federal:

(a) estabelecendo uma politica especifica de financiamento, vinculada a manutenÇão e ao

desenvolvimento da educação básica, visando a expansão e a garantia da oferta de

educação Infantil.

(b) projetando o fluxo de alunos, partindo da demanda represada, para o estabelecimento

de percentuais de recursos a serem aplicados anualmente. Isso significa propor uma

relação inversamente proporcional entre o custo-aluno e a progressão do atendimento. Em

outras palavras,'.sendo pro:ticularmente elevado o déficit de atendimento na educação

infantil, mais, elevada deve ser a destinação de recursos e, conseqüenteniente, o

custo-aluno. Quando a situação de ingresso ficar compatível com a taxa de natalidade i:l

percent~~1 poderá se estabilizar.

• Considerar. na ampliação da rede, a infra-estrulura necessária para um trabalho

pedagógico de qualidade, desde a construção fisica até os espaços de recreação e ludismo.

passando pela adequação de equipamentos. Por isso, as creches precisam estar vinculadas

aos órgãos educacionais públicos e sob supervisão e controle dos Conselhos Sociais.

. Assegurar a fonnação específica para o magistério como exigência mínima para o

exercício profissional [modalidade norn"l do ensino médio, de imediato, licenciatura

plena em Pedagogia, em dez anos], em contraposição ao exercicio profissional dos

"agentes educativos" que generaliza e desqualifica a ação pedagógica.

" Contemplar, na formação do magistério, aspectos próprios desse nivel de escolarização,

""mo o formato e as finalidades, considerando a educação infantil como etapa constitutiva

da educação básica para todas as crianças, inclusive as com necessidades educativas
especiais.

• Investir na formação permanente e continuada dos/as trabalhadores/as em educação como

um direito coletivo, constante da própria jornada de trabalho. Tal preocupação deve,

necessariamente, incluir as/as funcionários/as de escola, mais exigidos/as em suas

atribuições nesse nivel educacional.

• Reforçar o projeto politico-pedagógico, considemndo que - na inexistencia de conteúdos

curriculares - ele é a própria expressão da organização educativa da escola. Essa

organização deve orientar-se pelos princípios democráticos e participatívos caracteristicos

dos demais niveis. Assim, a faixa etária dos alunos não constitui impedimento à fonnação

dos Conselhos Es.colares e á escolha de dirigentes pela comunidade escolar.

Metas

• Garantir as seguintes metas de atendimento da educação infantil:

(a) em 5 anos: 20% da faixa etária de Oa 3 anos de idade (creches);

50% da faixa etária de 4 a 6 anos de idade (pré-escola);

(b) em 10 anos: 50% da faixa etária de Oa 3 anos de idade (creches);

100% da faixa etária de 4 a 6 anos (pré-escola)

· Implantar, num prazo máximo de 5 anos, uma política de expansão que assegure, na rede

pública, a universalização do atendimento á demanda de pré-escola (4 a 6 anos) e o

crescimento da oferta de vagas em creches (O a 3 anos), acompanhando o crescimento

populacional e suprindo, gradativamente, o déficit acumulado, incluindo-se os atamos com

necessidades educacionais especiais. Para tanto, investir recursos adicionais durante os
próximos 10 anos.

· Regulamentar todas as creches, no prazo máximo de 3 anos, nas diretrizes dos sistemas

educa~ionais, conforme o disposto na LDB e em outros instrumentos legais de proteção à
infància.

· Instituir creches nas escolas públicas, inclusive para filhos de trabalhadores/as em
educação do próprio estabelecimento.

· Habitar as/as professores/as e profissionalizar as/as funcionários/as de escola em

~ exercício, no prazo máximo de 5 anos, condicionando o ingresso de novos profissionais à
titulação minima (ensino médio, na modalidade normal) prevista para a carreim.

· Garantir o cumprimento do disposto na LDB quanto ao prazo de 10 anos para a exigência

de Nomeação de professores em nivel superior, através de mecanismos que possibilitem a
freqüência aos cursos.

• Amplíar progressivamente a extensão do tempo de permanência nas escolas, de forma a
permitir a educação infantil em tempo integral.

· Eliminar imediatamente 3S "classes de alfabetização" entre a pré-escola e a primeira
série do ensino fundamental.

· Absorver imediatamente no ensino fundamental as crianças maiores de 7 anos que ainda
permanecem em creches, pré-escolas e classe de alfabetização.

.. Ampliar a oferta de creches, buscando a universalização do atendimento à demanda, de

forma que possa atender, até o final da década, pelo menos um te"T0 da população infantil

na faixa etária de O a 3 anos, inclusive as crianças com necessidades educacionais
especiais.

· Assegurar a autonomia das creches e pré~escolas, tanto no que diz respeito ao projeto

pedagógico como em tennos de recursos financeiros públicos suficientes para a
manutenção do seu cotidiano.

· Organizar um sistema de informações estatisticas e de divulgação das avalíações da

política e dos resultados das ações político-pedagógicas na educação infantil.
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4.1.2. Ensino Fundamental

Para a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino

fundamental, a Constituição previa a aplicação de recursos dos municípios. dos estados e

da União. Essa última, por um prazo de dez anos, deveria destinar 50% de seus recursos

vinculados, visando atingir a meta proposta. O dispositivo, que nunca chegou a ser

respeitado, foi retirado da Constituição sob o pretexto de que estava inviabilizando o

ensino superior. Se isso fosse verdadeiro, a universidade brasileira não estaria

atravessando uma fase de tantos e tão profundos cortes orçamentários.

Acompanhando a medida, o governo propôs a criação de um

Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do

Magistério CLei 9424!96, já referida), restrito ao nível fundamental regular, com

investimentos de estados e municípios, proporcionais às arrecadações e ao número de

alunos atendidos nas redes. Além de seguir a lógica da descentralização - no sentido da

transferência apenas das responsabilidades, o Fundo parte do estabelecimento de um

custo~aluno abaixo do já praticado em muitas unidades federadas e muito aquém das

necessidades de uma educação de qualidade. O valor que vigorou em 1997 foi de

RS300,00 por aluno!ano, isto é, RS 25,00 ao mês. Para 1998'a previsão é de RS 315,00.

Esse valor também vai referenciar os vencimentos do magistério das escolas públicas de

educação básica, concorrendo para intensificar a desvalorização salarial.

Na LDB, a figura do "regime âe colaboração", conquanto repita

dispositivo constituciona!, não objetiva fcinnas de responsabilidade compartilhada. Nesse

vácuo legal e na esteira do Fundo, estão sendo criados Incentivos à municipalização do

ensino fundamental ,das mais variadas fonnas e através de diversos mecanismos. Por

exemplo: cedência de professores; transferência de matrículas, convênios para utilização

de prédios e asstrn por diante. Na mesma linha de transferência de responsabilidade, porém

agravada pelo caráter de privatização, estão os estímulos às cooperatívas para a gestão e

manutenção das escolas públicas.

Um dos grandes argumentos utilizados pelo governo, na defesa de

suas políticas, é o da universalização do acesso ao ensino fundamental, o que deslocaria as

preocupações apenas para esse nível. Isso, porém, é falacioso. O número de crianças e

jovens fora da escola é. superior a 2.500.000, calculados a partir dos dados do mGE

(Alluário Estatístico, 1996). De acordo com o próprio MEC, cerca de 21% dos alunos que

freqüentam o ensino fundamental estão fora da faixa etária, o que significa escolaridade

atrasada. Entre outros fatores, isso se deve à retenção, ocasionada pela adoção de políticas

equivocadas dos sistemas educacionai. e pela impropriedade da organização escolar que

não considera as caracteósticas e a influência das condições de vida materiais e culturais

dos alunos.

Portanto, apesar de ser supostamente o nível priorizado, em tennos

de alocação de recursos (registre-se, por oportuno. que tais recursos não são novos, nem

adicionais), persislem problemas de acesso ao ensino fundamental. Além disso, a média de

permanência na escola é muito baixa pm;a um país que pretende superar seus problemas de

desenvolvimento social e econômico. E, para que isso aconteça, também não bastam o

acesso e a peITIlanência. É preciso que eles estejam associados a um esforço permanente

pela qualidade. Quanto maior for a dependência dos alunos da escola publica para sua

inclusão na sociedade, tanto mais substantiva deve ser essa qualidade.

Diretrizes

Cumprir o disposto na Constituição Federal:

Ca) estabelecendo uma política especifica de financiamento, vinculada à manutenção e

desenvolvimento d. educação básica, visando a expansão e a garantia da oferta do ensino
fundamental de qualidade, como detalhadame"te apresentada na seção Financiamento da

Educação deste PNE;

Cb) universalizando o ensino fundamental gratuito, considerando a indissociabilidade entre

o acesso, a pennanência e a qualidade da educação escolar;

(c) projetando o fluxo de alunos, a partir da demanda represada, para o estabelecimento de

recursos a serem aplicados anualmente, os quais deverão ser calculados a partir de uma

relação inversamente proporcional entre o cuslo-aluno e a progressão do atendimento. Isto

é, quanto maior for o déficit, mais elevada deve ser a destinação de recursos.

· Garantir o acesso ~o ensino fundamental gratuito dos qile não freqüentaram a escola na

idade efperada e dos portadores de deficiências e necessidades educativas especiais,

provendo-se os recursos necessários e fiscalizando·se tais providências através de

mecanismos d~ controle social.

· Adequar o ensino noturno às necessidades do alunado, por meio de compatibilização di
horários, opções programáticas e metodológicas diferenciados das classes diurnas_

distribuição harmônica do; tempo, acesso a todos os recursos pedagógicos da escola, e

currículo sig~ificativo para os alunos. A escola precisa superar o afã de "compensar o
tempo perdido", simplificando o trabalho pedagógico por excesso de conteúdos

meramente informativos e desconectados da realidade dos estudantes. .

Assegurar a fonnação especifica para o magistério como exigência mínima para o

exercício profissional, a saber: (a) modalidade normal do ensino médio, d~ imediato, para

o trabalho nas quatro séries iniciais; (b) licenciatura plena em Pedagogia, em dez anos,

para atuação nas séries iniciais; (c) licenciatura plena, na área de conh~cimento especifica,

nas demais séries.

· Prever formas mais f1exiveis de organização escolar para a zona rural, bem como a

adequada formação profissional dos!as professorésfas, considerando a especificidade do. "

alunado e as exigências do meio. Idêntica prcocup&ção deve orientar a educação de grupos

étnicos, como 05 negros e os indigenas, que prensam ter garantia de pres.ervação da

identidade e da cultura. Nesse sentido, as experiências pedagógicas acumuladas pelos

respectivos movimentos sociais organizados (Movirnt;nto Negro, MÇ)vimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, Conselho das Nações Indigenas) devem ser

contempladas como referências fundamentadoras de propostas pedagógicas especificas.

• Investir na formação permanente e continuada dos/as trabalhadores!as do ensino

fundamental como um direito coletivo, constante da própria jornada de trabalho,

privilegiando a escola como o [oeus dessa form?"ão. Tal preocupação deve,

necessariamente, Incluir os/as funcionários/as de escola, face as especificidades desse

nivel de ensino, do alunado que freqüenta os cursos noturnos e do trabalho com portadores

de necessidades educativas especiais.

· Reforçar o projeto político-pedagógico da escola, como a propna expressão da

organização educativa da unidade escolar. Essa organização deve orientar-se pelos

principios democráticos e participativos, materializados na .formação dos Conselhos

Escolares e na escolha de dirigentes pela comunidade escolar.

· Considemr, na ampliação da rede, a infra-estrutura necessária a um trabalho pedagógico

de qualidade contemplando-se desde a construção fisica, com adaplações adequadas a

portadores de necessidades especiais, até os espaços especializados de atívidades

artístico-culturais, esportivas, recreativas, e a adequação de equipamentos.

Metas

· lmplantar, num prazo máximo de 5 anos, uma política de expansão que assegure, na rede

pública:

Ca) a universalízação, em dez anos, do atendimento à demanda do ensino fundamental, a

partir dos ingressantes em 1998;

(b) o crescimento da oferta de vagas nesse nível de. ensino, suprindo, gradativamente, o

déqcit acumulado, incluindo-se os alunos com d~fasagem de idade e aqueles com

necessidades educacionais especiais. Para tanto, ampliar os recursos financeiros durante

os próximos 10 anos.

· Corrigir o desequilíbrio, gerado por repetências sucessivas~ entre os anos de pernlanência

do aluno na escola e a duração do próprio nível de ensino.

. Ampliar a jornada escolar diária, visando, até o final da década que se inicia com o PNE,

a escola de período integral, com previsão de professores/as e funcionários/as em número

suficiente e respeito às respectivas jornadas de trabalho. .
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· Garantir, no prazo de cinco anos, as adequações necessárias ao atendimento de qualidade

dos alunos de cursos noturnos do ensino fundamental gratuito, inclusive daqueles com

necessidades educativas especiais'.

· GarantirJ já em 1998, os recursos financeiros e materiais necessários à execução do

projeto político-pedagógico das escolas públícas.

· Organizar um sistema de infonnações estatísticas e de divulgação das avaliaçõEis da

política e dos resultados das ações politico~pcdagógicas no ensino fundamental.

4.1.3. Educação de Jovens e Adultos e

Erradicação do Analfabetismo

Estabelecer metas para o ensino fundamental e para a progressiva

eXtensão da educação básica a toda a população excluída implica de um lado analísar a

educação de jovens e adultos como parte da problemática da educação brasileira e de outro

~ímll1taneamente analisá-la enquanto integrante do processo educacional.

o analfabetismo face mais perversa dessa problemática não

decorre apenas da ineficiência do ensino ou de sua inadequação mas de desequilibrios

estruturais históricos e complexos da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo a resposta

educrttiva para o contingente de analfabetos não se resume à alfabetização pelo fato de esta

.não dar conta das necessidades de leitura.. e escrita na .sociedade em que vivemos. Não

significa só compensação de perdas ou preenchimento de lacunas.

A Educação de Jovens e Adultos considera o desenvolvimento

afetivo, intelectual, social e cultural numa perspectiva de conquista da cidadania. A

educação. e uma das práticas sociais que pode instrumentalizar o processo de elaboração

dos conhecimentos e aquisição das habilidades necessários para a compreen~,ão das

';ituações vividas por indivíduos c gruj.1L\$. c articular as ações coletivas no sentido da

resoluç'ão de problemas pl)ssibilílando a transformação ~mcial.

Assim sendo a Educação de Jovens e Adultos se define como

processo pennanente de organização de grupos para a discussão dos mais diferentes

assuntos c situações para a husca e escolha de caminhos e tomada de decisões. É
indispensável pensar um processo continuo que vá da alfabetização ao final da educação

básica dotando a população trabalhadora e o) lamentável contingente de desempregados de

instrumentos indispensáveis para o exercício da cidadania e para a ampliação da

capacidade de perceber o mundo e nele influir.

Para isso os programas de Educação de Jovens e Adultos devem

partir do reconhecimento das caractcristicas sócio-políticas afetivas e culturais de cada

grupo. Essa modalidade educativa tem como objetivos: a elaboração das diferentes

linguagens de expressão e comunicação: o desenvolvimento da habilidade de

problematização a utilização de fontes variadas de infomlação ~ livros, filmes, vídeos; a

busca do conhecimento necessário à compreensão da realidade e à articulação de ações

coletivas.

Essa proposta político-pedagógica não se realizará no nível de

qualidade social indispensável sem a atuação de educadores com ela totalmente

comprometidos o que remete à fonnação especifica ~ técnica e política necessária. Caberá

sobretudo às universidades participação ativa e igualmente comprometida nos processos

de preparação desses prefissionais e de elaboração de materiais pedagógicos e de apoio

além de especialmente contribuir, pela pesquisa, para a produção e sistematização de

conhecimentos na área.

A situação do analfabetismo exige uma tomada de consciência

quanto ao que significa para um ser humano chegar a um novo século onde ciência e

tecnologia organizam novas linguagens novas forntas de relações sociais e de participação

no mundo em condição de cidadania restrita ainda que produtores de bens culturais e

materiais.

segmentos da sociedade civil além das instituições esc.alares c universitárias 

Organizações Não Governamentais CONGs) sindicatos associações profissionais

movimentos organizados etc - deverão ser chamados garantindo-se no entanto o

financiamento das ações pelo poder público tomando realidade o preceito constitucional.

A Educação de Jovens e Adultos inclUI como integrante da

Educação Básica além de programas especificamente destinados à erradicação do

'i!Ialfapeti,smo o oferecimento do ensino fundamental do ensino médio do ensino supletivo

de cursos profissionalizantes valendo-se de metodologias adequadas aos trabalhadores e

outros cidadãos que tiveram sua escolaridade interrompida. Esses cursos deverão ampliar

os conhecimentos dessas pessoas, para que possam defender uma melhor qualidade de

vida, de saúde, de trabalho, de acesso à educação superior e participar social e

politicamente da sociedade para a qual produzem.

Diretrizes

· A Educação de Jo\'Cns c Adultos se coloca como prioridade social e dever do Estado

enquanto questão de justiça, direito à cidadania e necessidade nacional.

· O enfrentan1entO' da erradicação do analfabetismo se fará, com financiamento do poder

público, através de ampla mobilização nacional, que, em tomo de uma unidade de

principias, respeite e preserve formas de organização e atuação social, diferenças culturais,

ritmo e organização das comunidades em que o trabalho de alfabetização se realiza.

• Os programas de erradicação do analfabetismo deverão contemplar, obrigatoriamente:

domínio gradativo do conhecimento da língua portuguesa e da reflexão critica sobre sua

utilização social; introdução à história, à matemática e às ciências, enquanto instrumentos

de compreensão da realidade social e do mundo do trabalho, e de melhoria da qualidade de

vida. desenvolvimento de ações culturais para todos; atenção especial aos portadores de

deficiências e necessidad~s especiais.

· O acesso ao ensino fundamental gratuito será garantido àqueles que não freqüentaram a

escola n"'a idade esperada, ai incluíd~s os alunos com necessidades educativas especiais,

assegurando o poder público os recursos financeiros e materiais necessários e

fiscalizando-se tais providências através de mecanismos de controle social.

· O ensino noturno público e gratuito, regular ou supletivo, de nível fundamental e médio,

financiado pelo poder público, será adequado, em cada etapa de escolarização, ás

necessidades do alunado, por meio de compatibilização de horários para alunos

trabalhadores, de opções curriculares, programáticas e metodológicas significativas para os

alunos, de distribuição hannôni~a do tempo, e de acesso a todos os recursos pedagógícos e

culturais da escola.

· O cumprimento estrito da Constituição Federal e da legislação trabalhIsta pertinente deve

ter precedência e poder Emitador sobre quaisquer ações dos empregadores, seda do setor

privado seja do setor público cerceadoras do direito dos/as trabalhadores/as à educação.

Metas

• Estabelecer, a partir de 1998, programas de erradicação do analfabetismo que atendam,

inicialmente, num prazo de 5 anos, 10 milhões de pessoas, reduzindo-se ano a ano, até sua

total erradicação, ao final de 10 anos.

. Alocar os recursos financeiros públicos necessários aos programas de erradicação do

analfabetismo tomando como referência o custo de R$I.OOO,OO por aluno/ano, como

amplamente justificado nos estudos que fundamentaram a seção Financiamento da

Educação deste PNE.

Realizar, no prazo de um ano, levantamento e avaliação de experiências populares em

alfabetização de jovens e adultos, para que, a médio prazo (atê cinco anos) elas sejam

reproduzidas e/ou sirvam de referência para outras experiências, integradas ao esforço

nacional de erradicação do analfabetismo:

Para isso num verdadeiro esforço nacional para superação desse

déficit educacional mais que isso, para o resgate dessa imensa divida social outros. _ . Estabelecer, no prazo de um ano, um programa intensivo de formação de professores .
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alIabetizadores com universidades, ONGs, entidades sindicais, estudantis e acadêmicas,

associações de moradores e outros setores organizados da sociedade civil, mantendo-se,

cama perspectiva de qualidade, a el\!gência da habilitação mínima para o exercício 'do

magistério nas séries íniciais do ensino fundamental (modalidade normal do ensino

médio).

Atribuir aos Conselho" Sociais a coordenação, no respectivo Estado, do esforço de

mobilização para a alfabetização, estabelecendo as linhas gerais norteadoras, inclusive

quanto ao programa de formação de professores alfabetizadores; e as normas para sua

multiplicação nos Municípios.

• Incluir, a pm:ti.J;de-\.998, a Educação de Jovens e Adultos nas formas de financiamento da

Educação Básica.

· Garantir, nos primeiros cinco anos do esforço nacional de erradicação do analfabetismo,

o financiamento e incentivos fiscais federal e estaduais para a produção e divulgação de

material didático e bibliográfico, como eshatégia complementar de acesso ao

conhecimento.

· Criar, nos primeiros cinco anos do esforço nacional de erradicação do analfabetismo,

programas de ação cultural, com amplo apoio da sociedade, que atendendo às diversidades

regi9nais, ampliem 2s hOlizontes culturais da população.

• Ampliar, a partir de 1998, o número cursos de suplênda, nas unid.ades escola~es do

ensino fundamental e do ensino médio, cvrn currículos e modos de funcionamento

adequados às necessidades da população à qual se destin;m, garantmdo os recursos

pedagógicos, materiais e financeiros e corpo docente especializado,. de- modo que, em

cínco anos, todas as escolas públicas ofereçam esse serviço educacional.

· Garantir, em 5 anos, a conclusão de estudos equivalentes aos primeiros 4 anos do ensino

fundamental a 50% da população que teve sua escolaridade interrompida, e, em 10 anos, a

conclusão de estudos equivalentes aos 8 anos do ensi~o fundamental a toda a população de

14 a 35 anos.

· Reestruturar, criar e fortalecer, nas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação,
. i

setores com a incumbência de promover a erradicação do analfabetismo e a educação de

jovens e adultos.

· Criar, em cinco anos, centros públicos de formação profissional para atenderlàs demandas

espe~ificas e permanentes de qualificação de jovens e adultos, empregados ou não.

· Garantir aos portadores de necessidades educat,ivas especiais o acesso aos programas de

alfabetização, suplência e formação profissional públicos e gratuito.

• Organizar um sistema de informações estatisticas e de divulgação das avaliações da

política e dos resultados das ações politico-pedagócias na educação dejovens e adultos.

· Incentivar a criação nt:s empresas públicas e privadas de programas permanentes de

Educação de Jovens e Adultos para os seus trabalhadores.

· Garantir nas instituições de ensino superior a oferta de cursos de extensão, para atender

as necessidades de educação continuada de adultos, com ou sem formação superior.

4.1.4. Ensino Médio e Educação Profissional

4.1.4.1. Ensino Médio

Etapa final da educação bàsica, a reforma do ensino médio é a que

melhor traduz a submissão do governo e do sistema educacional brasileiro às exigências de

organismos internacionais que "financiam" a manutenção do atraso científico, tecnológico

e social do pais.

o ensino médio vem sofrendo, em decorrência do deSC3S? e de

po1Ític;ls ambíguas e descontínuas, processos de desestruturação e sucateamento. Situação

esta, agravada nas últimas décadas, com a imposição da profissionalização universal e

compulsório (Lei 5692171), sem a devida destinação de recursos financeiros e materiais e a

preparação de docentes e funcionários das áreas técnicas e administrativa para a sua

implantação da profissionalização.

Hoje, a retonna prevista na legislação, recém aprovada, aponta

para o agravamento da situação. Fundamentalmente, a proposta é de separação das duas

redes de ensino, Uma destinada à fornlaçào acadêmica e outra, à fonnação profissional em

que, pelos frágeis mecanismos de articulação previstos. vislumbra-se a dicotomia histórica

que tem marcado o ensino médio. De um lado, a educação voltada para a formação da elite

e, de outro lado, aquela voltada aos que ingressam precocemente no mundo do trabalho.

A fragmentação e o comprometimento da formação, tanto técnica

como acadêmica. ficam evidenciados nos documentos oficiais. na legislação e nos
desdobramentos decorreates. O Decreto 2.208197 regulamentou o §2° do Art.36, da LDB,

que trata da fonnação profissional em nível técnico. Em seu Art. 5° propõe que "a

educação profissional de nivel técnico terá organização curricular própria e independente

do ensino médio, podendo ser oferecida de founa concomitante ou seqüencial a este. lI
•

Ainda. em seu Art. 8° prevê a organização do ensino técnico, em forma de módulos,

possibilitando que a qualificação e a habilitação profissional sejam obtidas através da

soma de "certificados" de comprovação de competências e habilidades e de

aproveitamento de créditos das disciplinas de parte diversificada Ou curriculo do ensino

médio, cursadas no mesmo estabelecimento de ensino ou em instituições especializadas,

desde que "o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda cinco

anos.".

As competências e habilidades, apesar das imprecisões

conceituadas e da falta de consenso, quanto ao significado e à possi"'lidade de avaliação

objetiva, são tomadas como eixos da organização curricular do ensino técnico. Não

desconsiderando a necessidade da fomação profissional especifica, o que se questiona é a

SUa desarticulação com a formação gera\. Ainda a interação da escola com o mundo da

produção seja necessária e desejável, a restrição é ao fato de ela não estar respaldada em

uma sólida fomlação científica humanística e política.

Outro aspecto da reformulação do ensino médio que causa

profunda apreensão, é a vinculação, quase linear, da educação técnica às necessidades e

demandas econômicas e mercadológicas. Somada à racionalização e à otimização da oferta

de vagas, sob a alegação da redução dos fundos públicos e da relação custo-beneficio, tal

diretriz trará graves conseqüências à rede do ensino técnico federal. Apesar da reconhecida

qualidade dos cursos oferecidos pelas escolas técnicas federais, tanto pelo MEC como pelo

próprio Banco Mundial, que condiciona seus investimentos e exigem sua transfonnação

para flexibilizar, diversificar c ampliar as vagas com vistas à formação superficial para

atender as necessidades emergentes e mutáveis dos setores produtivos, as medidas

sinalizam para a desarticulação do ensino técnico em nivel médio.

Apesar do Art.35, da LDB, definir como finalidade de ensino

médio (acadêmico) a preparação básica para a cidadania e para o trabalho, e propor

flexibilizar a organização curricular, uma análise atenta e fundamentada dos decretos c

medidas comple~entares indica que tal flexibilizarão foi proposta para atender

prioritariamente, os objetivos de uma profissionalização ágil, rápida e de baixo custo. O

curriculo é composto de três áreas de conhecimento (Códigos de 'Linguagem Sociedade e

Cultura Ciências e Tecnologia) que constituem a base nacional comum. Acrescido de nma

parte diversificada correspondente a 25% da carga horária mínima destinada à preparação

para o trabalho tal cutriculo não tem assegurado mecanismos de abordagem

interdisciplinar pois os conteúdos da parte diversificada poderão Ser desenvolvidos e

aproveitados isoladamente. É preciso atentar também para as omissões especialmente em

humanidades - por exemplo a não caracterização da Sociologia e da Filosofia como

disciplinas e a ausência da Psicologia; a formação da cidadania (Política, Economia,

Ecologia) instrumentos fundamentais para o auto-conhecimento e leitura do contexto onde

vive o aluno.

Apostando na flexibilizarão curricular como "011 instrumento da

reforma do ensino médio e na separação entre o acadêmico e o técnico como a solução
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para a profissionalização nesse nlvel de ensino o governo pretende implementar mudanças.

sem custos em um dos ulveis de escolarização com problemas cTÔnicos acumulados ao

longo de décadas.

o déficit de vagas públicas e os altos Indices de evasão e

repetência indicam os desafios a serem enfrentados para a universalização do acesso ao

ensino médio prevista na Constituição Federal de 1988 e na LDB. As perspectivas de sua

expansão no entanto continuam remotas diante da não previsão de ampliação de recursos

hoje restritos aos 10% de recursos estaduais vinculados. A passividade do governo frente

ao fato de que no máximo 25% de concluintes do ensino fundamental prosseguirão seus

estudos desconsidera a demanda represada naqueles que já concluíram anteriormente o

ensino fundamental e não conseguiram prosseguir seus estudos. Pode-se concluir que a

aposta governamental é na continuidade dos processos de exclusão escolar e social.

Diretrizes

• Cumprir o disposto na Constituição Federal:

(a) estabelecendo uma politica .específica de financíamento ·vinculada à manutenção e

desenvolvimento da educação básica visando a expansão e a garantia da oferta do ensino

médio de qualidade como detalhadamente apresentada na seção Financiamento da

Educação deste PNE;

(b) universalizando progressivamente o ensino médio gratuito sob responsabilidade do

poder público considerando a indissociabilidade entre o acesso a permanência e a

qualidade da educação escolar;

(c) projetando o !luxo de alunos a partir da demanda especiaimente represada nesse nlvel

de escolaridade para o estabelecimento de recursos a serem aplicados anualmente os quais

deverão ser calculados a partir de uma relação inversamente proporcional entre o

custo-aluno e a progressão do atendimento. Isto é, sendo o déficit particularmente elevado

no ensino médio mais elevada deverá ser a destinação de recursos

· Garantir o acesso ao ensino médio gratuito dos que a ele não tiveram acesso na idade

esperada e dos portadores de deficiências ou necessidades educativas especiais

provendo-se os recursos públicos necessários e fiscalizan,tlo-se tais providências através de

mecanismos de controle social.

• Adequar o ensino médio noturno às necessidades características desse alunado por melo

de compatibilização de horários opções programáticas e metodológicas diferenciados das

classes diurnas distribuição hannônica do tempo acesso a todos os recursos tecnológicos e
pedagógicos da escola, e de organização curricular multidimensional.

• Assegurar, sob a responsabilidade do poder público, a formação IniciaI, especifica para

esse nível de ensino, do pessoal docente que atua no ensino médio, com exigência da

licenciatura plena, na área de conhecimento especifica.

• Investir na formação permanente e continuada dos/as trabalhadoreslas do ensino médio,

como um direito coletivo, constante da própria jornada de trabalho, privilegiando a escola

como o locus dessa fonnação. Tal investimento deve, necessariamente, incluir as/as

funcionários/as de escola, face às especificidades e objetivos desse nível de ensino, do

alunado que o freqüenta e do trabalho com portadores de necessidades educativas

especiais.

• Reforçar o projeto político-pedagógico da escola, como a própria expressão da

organização educativa da unidade escolar. Essa organização deve otientar-se pelos

princípios democráticos e participativos, materialízados na formação dos Conselhos

Escolares e na escolha de dirigentes pela ·comunidade escolar.

· Considerar, na ampliação da rede de ensino médio, a infra-estrutura necessária a um

trabalho pedagógico de qualidade, contemplando-se desde a construção fisica, com

adaptações adequadas às especificidades técnico-pedagógicas desse nível de ensino e aos

portadores de deficiências e necessidades educativas especiais, at~ os espaços

especializados de atividades técníco-cientificas, artlstico-culturais, esportivas, recreativas,

e a adequação de equipamentos.

• Combater parcerias que condicionam investimentos apenas à obtenção de resultados

imediatos e atrelados exclusivamente, à formação fle mão-de-obra.

· Retomar a discussão da refomla do ensino médio tendo como,eixo a formação integral e

a articulação dos diferentes nlveis e modalidades de ensino.

Metas

• G~tir, a partir de 1999, os recursos financeiros para manutenção e expansão do ensino

médio, ao custo minimo, de R$ 1.000,00 por aluno/ano.

· Complementar os recursos orçamentários, com outras fOlltes, para, em 5 anos, atender a

demanda reprimida.

• Implantar, num prazo máslmo de 5 anos, uma política de expansão da rede escolar

públíca que assegure:

(a) o crescimen~o da oferta de vagas no ensino médio, suprindo gradativamente, o imenso

déficit acumulado, buscando alcançar alunos que Interromperam seus estudos nesse nlvel

de escolaridade, alunos com defasagem de idade e alunos portadores de deficiências e de

necessidades educacionais especiais;

(b) a oferta de vagas, em dez anos, que corresponda a 100"/0 da demanda do ensino médio,

em decorrência da universalização do ensino fundamental;

(c) a ampliação, a partir de 1998, do número de vagas nos cursos noturnos, regulares e

supletivos, de.ensino médio, para garantir o acesso de alunos que trabalham.

· Corrigir o desequilíbrio, gerado por repetências sucessivas, entre os anos d~ permanência

do aluno na es';ola e a duraeo do nível de ensino, r~duzindo o tempo médio de conclusão

para 4 anos até o final da década que se inicia com o PNE.

• Garantir já em 1998 os recursos financeiros e materi~is necessários à execução do projeto

político-pedagógico das escolas publicas de nível mé~io.

• Definir em 2 anos; através da revisão dos projetos pedagógicos escolares, os padrões

mínimos de organização e funcionamento das escolas e Implantar no prazo de 5 ..,os em

todas as escolas que oferecem ensino de nivel médio as modificações necessárias quanto a:

infra-estrutura fisica e equipamentos escolares. corpo docente formado em cursos de

licenciatura plena; .corpo técnico-administrativo qualificado; organização curricular

multidimensional; avaliação participativa e emancipatória; gestão escolar dem~rática.

· Criar mecanismos que garantam que até o final da década 100% das escolas de nlvel

médio disponham de equípamentos de informática para a ~odernização apoio e melhoria

do ensino e da aprendizagem.

· Manter as Escolas Técnicas e agrotécnicas Federais Estaduais e os CEFETs nos moldes

atuais até que uma nova proposta amplamente debatida com a sociedade esteja

, concluída.

· Organizar, em 1998 fóruns e seminários para discntir os rumos da reforma do ensino

médio.

4.1.4.2. Educação Profissional

A reforma da educação profissional regulamentada pelo Decreto

2.208/97 (abril); pela Medida Provisória 1549197 (março) e Portaria 646197 (maio) causou

profunda apreensão e forte reação dos diferentes setores sociais e, em especial da classe

trabalhadora por expressarem uma concepção est",ita e de total vinculação da formação

profissional às necessidades do mercado de trabalho: A desvalorização e a fragilização da

educação profissional refletem a desobrigação do Estado em relação a essa modalidade da

Educação Básica. Em março do corrente ano a Medida Provisória 1549 em seu Art. 44

dava por conclulda a participação da União na expansão do ensino técnico federal além de

apontar para a transferência de responsabilidade de manutenção e gestão das escolas

técnicas aos Estados Municípios Distrito Federal P ao setor produtivo privado ou ainda a

organizações não governamentais.
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Coerente com a política de submissão e de atendimento ás

exigências de acordos internacionais o Decreto 2.208/97 - que substituiu o Projeto de Lei

N° 1603/96 encaminhado à Câmara Federal estrategicamente retirado diante da reação da

comunidade - concebe o ensino profissional básico (não formal) técnico e tecnológico

apenas para atender às demandas da produção c não para formar profissionais críticos e

competentes que participem ativa e criativamente do mundo do trabalho.

A educação profissional tem-se constituído em uma das principais

preocupações do conjunto da sociedade: sindicatos órgãos não governamentais instituições

educacionais, representantes de governos municipais e parlamentares comprometidos com

a educação com os trabalhadores e com a construção de uma sociedade mais justa vêm

debatendo o tema. Essas pessoas e entidades buscam delínear polític"" e elaborar

propostas à luz de diagnósticos e perspectivas para responder ás transformações em curso

defendendo uma sólida educação científica, tecnológica e humanística a serviço da

construção da cidadania ~ da sociedade. A urgência do debate e da busca de alternativas e

saídas para o setor prende-se ás aceleradas mudanças no processo produtivo ás altas taxas

de desen;'prego e ao crescente processo de exclusão social.

A reestruturação do processo produtivo baseado em novos

pressupostos cientificas e tecnológicos e em novas formas de gestão do processo de

trabalho provoca profundas modificações na vida social e em especial na dos

trabalhadores. Surgem novas demandas. e .ocupações em detiimento de profissões

tradicionais excluindo do mercado· de trabalho parcela significativa da população. A

nefasta combinação da políticà neoliberal com o estreitamento das possibilidades

ocupacionais convertem o desemprego num problema estrutural e não meramente

acidental.

A importância e o d,staque a educação profissional não significa

tomá-la como panacéia capaz de promover o desenvolvimento e gerar empregos, mas sim

constitui-Ia em um dos elementos fundamentais à implantação de uma pol!tica de emprego

ederenda.

A educação profissional, formal e não formal, enquanto parte de

um projeto educativo global e de uma política de desenvolvimento nacional e regional,

deverá integrar-se ao sistema regular de ensino e articular-se na luta por uma educação

pública, gratuita, laica e de qualidade para todos.

A formação do trabalhador pressupõe uma sólida educação básica,

uma estreita articulação entre cultura geral e profissional. O trabalho enquanto referência

da fonnação, não exclui outras dimensões, sob ~lSCO de O ensino tomar-se rapidamente

obsoleto e o trabalhador, "descartável". Trabalhar a formação profissional dentro da

formação geral é a única fornla de modificar substancialmente o estatuto dos

conhecimentos técnicos e dos valores a ele agregados. Tanto a formação inicial como a

continuada deverão orientar-se pelos mesmo princípios, pois a qualificação, a

requalificação e o reingresso no mercado de trabalho exigem formação integral do

trabalhador. Nessa perspectiva, a fonnação profissional de jovens e adultos analfabetos ou

de escolarização parcial deverá engl?bar programas integrados de profissionalização e

escolarização.

A construção de uma politica e de uma prática de formação

voltadas para a cidadania e inserção social e escolar só podem ocorrer no espaço público

com objetivos, conteúdos e métodos democráticos. A gestão das políticas, projetos e

programas institucionais deverá ser exercida de forma participativa e paritária.

Representantes dos diferentes setores envolvidos com o trabalho e a formação dos

trabalhadores deverão, como colegiados deliberativos, traçar os rumos e propor

alternativas, assim como controlar os fundos públicos (recurso~orçamentários, subsídios,

reconhecimentos compulsórios, incentivos fiscais) destinados à formação profissional. A

. presença dos trabalhadores no processo de implantação dessa politica é condição sille qua

O Sistema S (SENA1, SENAC, SESI, SENAR e SENAT),

mantido com fundos públicos (isenção e incentivos fiscais, deve~á passar por profunda

reformulação em seu atual modelo de gestão (fechada) e integrar-se à politica de formação

profissional. A gestão dos recursos deverá ser assumida por comissão tripartite, composta

por representantes dos trabalhadores, governo e empresários.

Recuperar estudos, projetos e programas em debate na sociedade é

uma exigência politica e didática. Tomar como interlocutores, os representantes dos

sindicatos, instituições e associações que lidam com a formação profissional é, ilO mínimo,

a atitude esperada de um governo que tem reiterado, até a exaustão, sua "vocação

democrática".

Diretrizes

· Reintegrar. ainda em 1998, a educação profissional ao sistema regular de ensino público,

ampliando os recursos orçamentários especificamente destinados a essa modalidade de

educação.

· Garantir e ampliar, progressivamente, a oferta de educação profissional, gratuita e de

qualidade, nos níveis fundamental, médio e superior nos sistemas públicos de ensino

• Revogar a lei 9.192i95 [que disciplina a escolha de dirigentes universitários]; a Portaria

715/96-MEC [que dispõe sobre a escolha de dirigentes de escolas técnicas e profissionais

federais], garantindo eleições livres, paritárias e participativas, e homologação dos

resultados; o Decreto 2.208/97 [que refomla a educação profissional e o en>lno' técnico e

tecnológico], garantindo amplo debate sobre os rumos da educação profissional.

• Articular as agências formadoras, associações profissionais, organizações sindicais,

agência! empregadoras -c governo para debater e· rcorientar a política de educação e

formação profissional.

• Implementar, em todas as instâncias, formas democráticas de gestão com participação

paritária de 0'('\"~i110 trabalhadores e empresários.

• Pesquisar e incentivar fomas alternativas de educação do trabalhador.

• Garantir, no prazo de 2 anos, a constituição de Conselhos Paritários (trabalhadores,

governos e empresários) para a gdstão das agências de formação de profissionais (SENAI,

SENAC, SENAR, SENA'f), ou ootras iniciativas, visando o controle liscale a

formalização de processos sistemáticos de definição e avaliação dos serviços prestados.

Metas

• Programar, a partir de 1998, cursos de qualificação profissional pública articulados com

programas de alfabetização, para jovens e adultos que não tiveram acesso ou não

completaram sua escolaridade em idade própria, inclusive para os alunos com

necessidades educativas especiais.

• Realizar, em 1998, o mapeamento e diagnóstico da situação da rede formal e não formal

de educação profissional para reorientar a política e subsidinr a tomada de decisões.

· Garantir, a partir de 1998, uma progressiva ampliação de vagas públicas para a fomlação

profissional, emJodos os níveis c modalidades.

• Garantir vagas, cursos e/ou atividades de formação profissional pública especificas para

alunos com necessidades educativas especiais.

· Iniciar, em 1998, programas de fom1ação continuada para docentes c funcionários das

áreas técnicas e administrativa que atuam na educação profissionalizante, privilegiando as

área de atuação e incluindo temas relacionados à etnia e gênero.

· Iniciar, em 1998, realização de Fóruns e Seminários para debater o projeto de

organização da R~de Nacional de Educação Profissional (RENAP), dos Centros Públicos

de Educação Profissional e de outras iniciativas, propostas por entidades, instituiçães e

sindicatos.

· Manter as Escolas Técnicas Federais, Estaduais e CEFETs nos moldes atuais até que nma

nova proposta esteja concluída.

· Definir, no prazo de um ano, nova proposta de educação profissional~ vinculada ao
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ensino regular, não dualista, para discussão com a sociedade, estabelecendo~se,

posterionnente, metas e prazos para a sua implantação.

. Assegurar professores especializados, bem como recursos hum'31los, rnaten31S e

financeiros adequados e necessários à manutenção da qualidade dos cursos oferecidos.

4.2. Educação Superior

A universidade2
, como importante patrimônio social, se caracteriza

pela sua necessária dimensão de universalidade na produção e transmissão da

experiência cultural e cientifica da sociedade. Ela é. essencialmente, um elemento

constitutivo de qualquer precesso estratégico e de construção de identidade social.

Há uma dimensão pública nas instituições de ensino superior que

se efetiva simultaneamente pela sua capacidade de representação social, cultural,

intelectual e científica. E a condição básica para o desenvolvimento dessa

representatividade é a capacidade de assegurar uma produção de conhecimento

inovador e crítico, que exige respeito à diversidade e ao pluralismo. Dessa fanua, não

lhe cabe apenas preencher uma função de reprodução de estruturas, relações e valores,

mas acolher os mais diversos elementos que possam constituir questionamentos

críticos, .indispensáveis para configurá-la como um dos fatores dinâmicos na evolução

histórica da sociedade.

Assim entendida, a universidade pode também contribuir para a

adequação das estruturas do Estado às aspirações democráticas em curso na vida

política nacional e internacional e, em especial, ser elemento ativo de intervenção

democrática na vida da sociedade brasileira. Para realizar tais tarefas, pennanecem,

ainda atuais, os desafios de democratização e autonomia da estrutura universitária, para

garantir o desempenho da universidade enquanto instituição estratégica da sociedade.

A ela ~abe~á a clarificação dos diversos projetos e viabilizar soluções para a

complexidade dramática de uma sociedade que é caracterizada por elevados índices de

concentração de renda, de baixos salários e de fome.

Cabe à universidade o papel fundamental na realização do avanço

técnico e científico comprometido com uma relação mais eficiente do homem com o
meio em que vive, através das engenharias, da medicina, das ciências da natureza,

ciências exatas e sociais.

Essa visão da universidade remete a uma reflexão sobre a

Educação Superior realizada através do ensino, da pesquisa e da extensão, de /Slrma

indissociável, cujo objetivo pressupõe o aperfeiçoament? da formação cultural do .er

humano, a proposta de capacitá-lo para o exercício de uma profissão e de prepará-lo

para a reflexão critica e a participação na produção, sistematização e superação do

saber, cabendo ao Estado a responsabiJidade de assegurar o acesso a esse direito social

a todos os cidadãos, inclusive de forma gratuita, oferecido pelas Instituições de Ensino

Superior públicas.

.A Lei n° 93~·!I96 - LDB - preparou o arcabouço para um novo

modelo de universidade, desconsider~;; a prerrogativa constitucional da autonomia

universitária., subordinando a universidade a um modelo econômico e aos interesses de

setores hegemônicos representados no/pelo Estado. Rompeu, também, com o princípio

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ao criar outras modalidades de

instituições de ensino superior e ao extinguir o regime de Dedicação Exclusiva, em

alguns casos.

Na seqüência do desmantelamento do sistema público e gratuito

de ensino superior, o governo Fernando Henriqu, Cardoso prop'le uma nova

configuração das universidades, criando um no\) ente Jurídico 1enominado

Organizações Sociais: 11(...) pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,

cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e ao desenvolvimento

o conceito de universidade, aqui empregado, compreende as Instituições de linsino
Superior (faculdades ou instituições isoladas, CEFETs ) para as quais é estabelecido .0 padrão
unitário de qualidade, a partir da indissocíahilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 'Incluí as
instituições de nível superior federais, estaduais, municipais e privadas.

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde,

atendidos os requisitos previstos nesta Lei", o que na verdade facilitarh a privatização
das universidades.

Observando o Projeto de Lei que dispõe sobre as Organizaç3es

Sociais e as várias versões da PEC370-A/96, até o relatório do Deputado Paulo

Bornhausen (divulgado em 03/06/97) verifica-se claramente a concepção de autonomia

universitária que interessa aos setores sociais hegemônicos. Nesse projeto e na PEC, a

possibilidade de incorporação das atividades e serviços de competência de órgãos

'públicos pelas uOrganizaçães Sociais" condicionam atividades e serviços prestados

pelas universidades a um entendimento de "orçamento global", form~ encontrada para

desresponsabilizar o governo de financiar as funções de pesquisa extensão deixadas ao

sabor da captação de recursos, pejas universidades, no setor privado.

Quanto à democratização da gestão, a Lei 9192/95 estabelece

pesos diferenciados. entre os segmentos que constituem as comunidades universitárias,

na escolha dos reitores e composição de órgãos colegiados, constituindo um ataque

frontal à autonomia universitária, postura essa considerada inconstitucional.

A concepção de avaliação institucional constante da Lei 9131195

Exame Nacional de Cursos, o ttprovãotl do Decreto nO 2.026/96 ~ que impõe

"Comissões de Especialistas" designadas pelo·MEC,. remete apenas à perspectiva da

'quantidade e de produto, desconsiderando os processos,..seus condicionantes e o caráter

qualitativo da avaliação não buscando alternati~a; para superar as defioiências,

reforçando a competitividade da gestão educacional, reduzindo a melhoria dos

sistemas educacionais à questão ger~ncjaJ, descuidando da formação e da capacitação

de quadros qualificados para o exercício critico da cidadania e da vida solidária em

sociedade.

Pretende criar um regime próprio para cada universidade pública

federal, em que os trabalhadores da educação estarão desvinculados do Regime

Jurídico, Único3
, acabando com a garantia constitucional de planos de carreira, de piso

profissional e de ingresso exclusivamente por concurso público.

As antigas táticas governamentais de contingenciamento de verbas

para a universidade pública retomam no governo Fernando Henrique Cardoso, por

ação do Ministro Paulo Renato de Souza, de modo ainda mais contundente,

provocando um verdadeiro caos no desenvolvimento das funções e no pagamento a

fornecedora e serviços dos quais a universidade não pode prescindir. Não por acaso,

projetos de Leis que propõem c pagamento de anuidades pelos estudantes são

constantemente reapresentados, como o Projeto de Lei 126/97, que ínstitui a cobrança

de mensalidades escolares nas universidades públicas brasileiras.

Ainda quanto ao financiamento, a estratégia utilizada pelo

governo, ao propor na PEC 370-A/96. a criação do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Superior, destina 75%, dos 18% alocados pela União, à

educação superior e propõe 7,5% desse percentual para o créàito educativo."

Quanto às aposentadorias e pensões o que se propõe, neste PNE, é
a manutenção das verbas do Tesouro Nacional para esse fim, em Oposição à proposta

de planos privados, como vem delineando o governo federal.

Diretrizes

. Ao Estado compete financiar o ensino~ a pesquisa e as atividades de extensão nas

universidades instituições de ensino superior públicas estatais, destinando-lhes recursos

em montante não inferior a 1,2% do PIB. imediatamente, até atingir 2,7% do PIB, em dez
anos, para essa finaHdade.

J - iuu ~~i-;-8.11iI90 d:l1l12f1990,~e dispõe sobre o regime juridi~d~ servidor~~ públicos
civis da União, das autarquías e das fundações públicas federais,

Estudo realizado pela ANDES·SN, maio/96.
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· Garantir imediato e rigoroso cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e o seu

acompanhamento pelas entidades representativas do setor educacional nos niveis Federal,

Estadual e Municipal.

· Implantar um sistema de dotação orçamentária global, com suplementação automática de

modo a compensar possíveis desvalorizações monetárias ao longa do exercicio financeiro

c, no caso específico dos recursos destínados ao item pessoal e encargos. acrescentar a

necessidade de suplementação automática de maneira a atender eventuais reajustes e/ou

aumentos salariais, bem como para a expansão elou reposição de quadros subordinados ao

planejamento das IESs.

· Elaborar propostas orçamentárias de fonna democrática e participativa, a partir das

unidades básicas que desenvolvem as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

· Expandir a rede pública de educação superior assegurando-se recursos para o pleno

aproveitamento da capacidade fisica instalada para °ensino, a pesquisa e a extensão.

· Estabelecer uma política de expansão de instituições, cursos e :Vagas que diminua as

desigualdades que existem entre as diferentes regiões do país.

· Implernentar políticas públicas adequadas que facilitem o acesso, ao ensino superior, dos

segmentos da população vitimas da exclusão social.

· Garantir reais condições de desenvolvimento acadêmico ao estudante universitário,

através de recursos e mecanismos que assegurem condições de alimentação, transporte,

moradia e disponibilidade de material de estudo, àqueles que delas ueeessitem.

· Definir políticas e desenvolver projetos de Ciência & Tecnologia (C&T) voltados para os
interesses nacionais e para a melhuria da qualidade de vida da população, valorizadas e

respeitadas as características e necessidades regionais

· Criar, nas instituições de educação superior, mecanismos desburocratizados para

formulação, acompanhamento e avaliação das pesquisas, garantindo o fluxo contínuo de

recursos financeiros para o seu desenvolvimento. bem como a maior dedicação do

pesquisador à execução do projeto.

· Avaliar democraticamente a produção científica e tecnológica, tomando por base a

necessária responsabilidade social e acadêmica dessa produção.

· Garantir o caráter público dos novos 'conhecimentos científicos, numa ótica de

autonomia, independência e de não subordinação aos interesses do mercado, através de

ampla divulgação de infonnaçães e dados obtidas através de pesquisas desenvolvidas com

recursos públicos.

· Avaliar o impacto da introdução de novas tecnologias, com estimulo constante ao ?ebate

sobre ti relação universidade X empresa.

Metas

• Reton\ar imediatamente o nivel de 0,9% do P1B, no minimo, nas cotações de verbas

especificas para pesquisa, de modo a preservar os nú~leos de pesquisa e a continuidade de

suas atividades.

· Atender, num prazo dez anos, no ensino superior, 40% da população na faixa etária de 18

11 24 anos, inclusive aos alunos com necessidades educativas especiais

• Ampliar, no prazo máximo de dois anos, o quadro de vagas mediante aproveitamento

total da infra-estrutura existente, inclusive em horários noturnos, para atendimento da

população trabalhadora.

· Garantir, nas instituições de ensino superior, a oferta de cursos de extensão, para atender

as necessidades de educação continuada de adultos, com ou sem fonnação superior, na

perspectiva de integrar o necessário esforço nacionai de resgate da dívida social e

educacional.

• Revogar imediatamente a Lei 9.192/95 que criou o Exame Nacional de Cursos

("ProvãoU
), substituindo-o por processos de avaliação institucional periódico do ensino

superior, compreendendo a avaliação interna e externa de todos os setores envolvidos e

toman<io como retcrência.o projeto político-acadêmico da Instituição.

· Revogar imediatameme a lei 9.192/95, que disciplina a escolha de dirigentes

universitários. e a )'ortarÍ<l 715/96 do MEC. que dispõe sobre a escolha ae dirigentes de

escolas téc-nicas federais c CEFETs.

Garantir. representação paritária entre dócentes, discentes e funcionários

técnico-adminstrativos nos ór~os d.eCisários das instituições de nível superior, com a

auto-aplicabilidade do Art. 207. da Constituição Federal.

• Criar e instalar, a partir de 1998. Conselhos Sociais, com participação da comunidade e

entidades civis organizadas para acompanhamento e controle social das atividades

universitárias, com o objetivo de assegurar o retorno, à sociedade, dos resultados das

pesquisas, do ensino e da extensão.

· Criar processos estatuintes (elaboração de estatutos e regimentos) nas universidades,

visando sua democratizaçâo, através da participação da comunidade universitária e da

sociedade civil na definição dos rumos da instituição.

• Criar e instalar a partir de 1998, Conselhos Gestores junto aos hospitais universitários,

com representação das comunidades interna e externa, de forma a garantir acesso. univ :-sal
gratuito.

· Cousolidar o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nas universidades,

utilizando-se, para tanto, parte do percentual do PIB destinado ao desenvolvimento de

ciência e tecnologia.

• Enviar ao Congresso Nacional, através de parlamentares comprometidos com a educação

pública proposta de projeto de lei que fixe diretrizes do Plano Nacional de Capacitação

Docente (PNCD).

• Implantar, no prazo de um anó, um Plano de Carreira Únic~ para o magistério das

instituiçães de ensino superior (lES) públicas federais, com idêntica providência para as

estaduais.

· Implantar, no prazo de um ano, o Plano de Carreira e Capacitação dos servidores

técnico-administrativos das instituiçães de ensino superior lESs) públicas federais, cpm

idêntica providência para as estaduais.

· Definição e implementação, em um ano, do piso salarial profissional de cada categoria de

trabalhadores da educaçdo superior p~blica - docentes e técnico-administrativos, bem

como implementação de medias voltadas para a melhoria das respectivas condiçães de

trabalho.

5. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Por coincidência, a tramitação final e a promulgação da nova LDB

(Lei 9394/96) ocorreram quando dois aniversários poderiam ser comemorados: o Jubileu

de Prata - 25 anos! - de sua antecessora, a Lei 5692171, e os 28 anos da Lei 5540/68, que

refonnou o ensino superior. Todas - as de antes e a de agora - geradas em nome da

modernização e do aumento da produtividade do sistema educacional brasileiro, sem o

que, o argumepto é de 9ntem e de hoje, o Brasil teria e terá séries dificuldades para

"integrar o concerto das nações", hoje mais conhecido por Uentrar - e permanecer - no 1 o

mundo".

Coincidência adicional. o clima governamental, de acusações aos

educadores, responsabiJizando-os peJo caos educacional os discursos dos adeptos de

primeira hora ao projeto do (ex) Senador Darcy Ribeiro em muito lembravam o final dos

anos 60 e o início dos anos 70 quando, em nome da modernidade, da melhora da qualidade

de ensino e da produtividade do sistema educacional, promoveu-se um desmoute da

educação nacional e prometeu~se o paraíso educacional.
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Como quem conduz o dia a dia da educação são os profissionais

da área, e como nas avaliações dos anos 60, o resultado desse dia a dia era, segundo o

jargão da época, ultrapassado, improdutivo e pouco eficiente, atacou-se pesadamente, pela

via da legislação, as maneiras até então utilizadas de formar. e atualizar esses profissionais.

O quadro geral que hOJe vivem05 é bastante semelhante; 'Já vi esse filme antes" é

pensamento quase inevitável: um novo desmonte e um novo conjunto de promessas. São

retomados, hoje, os mesmos argumentos, na avaliação que orienta a nova legislação - a Lei

9394196, cujo Título VI é dedicado aos profissionais da educação, e seus complementos

sob forma de emendas à Constituição, decretos presidenciais, medidas provisórias,

portarias ministeriais.

Em nome da "profissionalização do magistério", acabou-se com o

curso nonnal e, no âmbito do ensino profissionalizante de 2° grau, .criou-se a habilitação

específica para o magistério nas séries iniciais do 1° grau. No meio do caminho, surgiram

os CEFAMs - Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, num projeto que

nem foi totalmente implantado no pais, nem foi avaliado no pouco que efetivamente se

implantou. Propõe-se, agora, a volta do curso nannal, como modalidade do ensino médio e

como qualificação mínima para exercício do magistério nas séries iniciais da educação

básica. Tal exigência também é antiga, mas, como tem sido demonstrado ao longo deste

PNE. apresenta índices significativos de não cumprimento.

Em nome da urgência de se implementar a profissionalização do

2° grau, profissionais de diferentes matizes foram "esquematizados" e emergencialmern€'

tran~formados em professores. Coube às instituições de ensino superior implementar os .

programas intitulados lIEsquema I" e "Esquema I1" instituídos pela Portaria Ministerial

432171, habilitando profissionais variados a lecionar disciplinas de sua área específica no

1° grau, naquilo que se chamava I!sondagclll de al'lidiic.l' e iniciação profis~ional" e nas

habilitações profissionalizantes do 2° grau. Improvisar pmfcssorcs. pois, não é novidade.

A mesm3 urgência justificou, desde o final da década de 60, a

criação dos cursos de licenciatura de curta duração. O país estava atrasado demais, não se

podia cspe;ar os quatro anos regulamentares da licenciatura plena para se ter educação

para muitos. Precisávamos queimar etapas, encurtar os caminhos.

Desde dezembro de 1996, a LOB, cm seu Art.62, detemlina que

'tA formação de docentes para atuar lUl cducaçlio básica far-.se-a

em nível superior, em curso de licCLzciatura, de graduaçtio plCIlI1. em zmi1'i;rsida(/es e

institutos .superiores de educação. admitida, como jOl'111açâo minima para () f;'ycrcÍcio do

magistério na educação ilifantíl e nas quatro primeiras séries '/0 ensino jimdamcutal a

oferecida em uivel médio na modalidade Nonnal. "

Temos, hoje, contraditoriamente, uma reedição das normativas

govemamentais anos 70, através das quais pretendc-se dar conta do Art.63 da LOB. O

inciso 1 ao se referir a curso nonnal superior, deixa de ex.plicitar como se compara ele - se

é que se compara - à licenciatura plena, citada no Art.ú2, permitindo intcnm~tá-Io talvez

como um~ licenciatura de curta duração. O inciso II sugere o retomo dos v~,lho~; Esquema I

e Esquema lI. No conjunto, os institutos superiores de educação pcnnt!oecem não

esclarecidas e suas funções não claramente definidas. São eles uma versão revista e

atualizada dos CEFAMs? Ou são eles criados na mesma lógica dcseshuturante que

comanda a separação entre a fonnação geral e a formação profissional, WJ t.:!1JillO médio?

o loeus e o 11lodus enigmáticos dos institutos superiores de

educação sinalizam, os tennos da LDB e seus complementos rcgulm:lcntadorcs, para a

formação dos profissionais da edueação apontam um fatal' adicional de preocupação:

privilegia-se a certificação e não a formação. Ao lado dos "cursos (;ll1crg~nciais" e 'das

ações desse indefinido ente chamado institutos superiores de edUC3\·,ão. simplificam,

também, a preparação para a docência com a proposta de fornlaçao em st:rviç<" com ênfase

na educação à distancia, sem sequer definir o que isso significa.

Em nome da "produtividade do sistema", os profissionais da

educação, hã mais de duas décadas, foram desqualificados para planejar, executar e avaliar

o seu fazer pedagógico. Essa produtividade deveria resultar, simultaneamente, na

edueação de mais pessoas (alcance populacional), de forma mais modema e, assim, muito

melhor (qualidade do ensin~) e com mgior economia, de tempo (eduear mais rapidamente)

e de recursos (a custos mais baixos). Ora, professores comuns, de c~me e osso, não sabiam

pensar, elaborar, propor, essas coisas. Então, para garantir tal produtividade, professores

passaram a siII}-ples executores de tarefas e diretores se transformaram em gerentes de um

fazer pedagógico concebido, planejado, elaborado por outros - os que sabiam e sabiam

pensar: os especialistas, de variados passaportes e com idéias a sere'in' implementadgs do

topo para a base.

Atitude semelhante se verifica hoje. A !lera dos pacotes

educacionais", pensados por quem. sabe, a serem executados e gerenciados por quem não

sabe estã de volta: nos "kits modernidade" (TV, video e parabólica) que, para alguns

endereços, deveriam ser enriquecidos ?om um gerador de energia elétrica; na exagerada e

ainda poueo fundamentada ênfase à educação à distan~ia (TV Escola), nos "kits PCN" - os

Parâmetros Curriculares Nacionais. recém enviados aos professores brasileiros, sob

intensa cobertura de mídia. Segundo deelarações do Ministro da Edueação à revista Isto É

(15/10/1997), "Os parâmetros são uma medida que pode ter o alcance de mudar a estrutura

da educação no País. Queremos fonnar cidadãos que, além de boa formação acadêmica,

tenham senso critico", ressalvando que IlNão podemos esperar que todos os professores e

escolas do País estejam preparados para lançarmos uma proposta de elevação de qualidade

do ensino".

Novamente o discurso da urgência, da solução mágica e, no bojo

de ambos, a desqualificação do saber profissional dos edueadores e a desvalorização do

seu fazer, já que às exigências decorrentes das propostas de mudança não corresponde

retribuição salarial, formativa e trabalhista adequada. A critica se dã menos pelos materiais

e sugestões metodológicas .!IIt si do que pela forma autoritária, arrogante e

pseiJ.do~democrática de apresentar, oferecer esses novos recursos ao professorado.

Autoritarismo, arrogância camuflados nos argumentos de "orientação e capacitação

técnica" e, ainda, um toque de .deslealdaçie ao falar-se em lIuso,opcionaI'1 dos parâmetros.

Opcional para quem? Que Secretaria de Educação deixará de fazer as devidas adaptações

às normas 'do MEC, de obrigar seus docentes a se ajustar à norm~', quando'sabem que os

exames do S"AEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Bãsiea) se pautarão pelos

PCNs? Que município exercitará sua autonomia de gestão educacional, diante da certeza

de que a eventuais llrebeldias" corresponderá não haver repasses financeiros? Que

formação continuada, além da TV Escola, estã claramente prevista' para dar conta da

1I0pção" que os profes90res "voluntariamente" farão?

Todas as medidas educacionais adotadas nos últimos 25 anos,

inclusive as relativas à formação de prpfissioMis para a educação, foram fabricadas em

gabinetes ministeriais, quando não simplesmente importadas, sempre em nome da

modemização e produtividade do sistema educacional e da melhoria da qualidade de

ensino. Se tivessem sido bem sueedidas - o que não aconteceu! - os problemas até aqui

apontados n?to existiriam em virtude, é claro, da competência e eficiência dos técnicos do

MEC, solo" sábia liderança do ministro da vez. Como todas as iniciativas resultaram nos

desastres educacionais já descritos, a titulo de diagnóstico, ao longo deste Plano Naelonal

de Educação - todos extremamente caros, financeira e socialmente - a responsabilidade é

sistematicamente atribuída aos profissionais que fazem o dia a dia das escolas, das salas de

aula, mas que jamais são chamados a opinar, a colocar sua experiência, seus

conhecimentos e habilidades a serviço das mudanças pretendidas.

Assim é que as refonnas educacionais, de maior ou menor porte,

implementadas desde a LOB de 1961 (Lei 4024), tiveram tremendo impacto sobre os

processos formativos dos profissionais da educação, sobre suas condições de trabalho,

sobre as formas de estruturação de suas carreiras e, de modo particularmente perverso,

sobre seus salários. Todavia, salvo pela participação pO_1tual, mais que tudo, legitimadora,

de uns poueos escolhidos, os milhões de trabalhadores da educação brasileira foram

sistematieamente alijados da elaboração, implementação e acompanhamento e avaliação

(se é que alguma foi feita) dessas reformas.

Assim é, também, que, tantas reformas modernizadoras depois,

ainda nos defrontamos com o assombroso número de professores em exercício, exceto no

ensino superior, que não completaram seqnet o 10 grau: mais de cem mil, conforme

dados do próprio MEC, a maior parte dos quais atuando nas séries iniciais do antigo 10

grau e em classes-de; eilucação pré-escolar. Número semelhante, também cerca de cem mil,
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se refere aos docentes que possuem apenas o 1°' grau completo, tttuando nesses mesmos

níveis e modalidades de ensino (reveja a Tabela 9 do Diagnóstico). A esses profissionais

foram negados dois direitos: aos primeiros, 9 acesso ao ensino fundamental obrigat6rio e à
sua conclusão bem sucedida; e a ambos, a sua preparação adequada para a profissão

,",colhida. À violação de seus direitos eles respondem com um gesto' de imensa

generosidade: oferecem o que sabem àqueles que sabem menos.

Lamentavelmente, as fontes oficiais utilizadas no diagnóstico não

indicam o número de docentes em exercício que tenham o segundo ou o terceiro graus

incompletos, o que já repre$entaria algum avanço em relação a terem apenas o primeiro

grau. Além disso, não há disponibilidade de dados sobre os profissionais que atuam na

faixa etária de 0.Jl.3_anos (creches), o que fatalmente ampliari~ o nú~ero de funções

docentes ~ujo/a titular tem, no máximo, o 1 o grau completo.

As mudanças introduzidas, ao longo do tempo, na fonnação de

professores não foram capazes de impedir, em 25 ou 28 anos, confonne a referência legal

escolhida, que qnase 10% dos docentes em exercício no pais: ce~ca de 195.3'14 - tenham,

110 móx/lllo, o primeiro grau. Que a maior parte desse contingente - mais de 180 mil 

esteja envolvido na delicado e complexa tarefa de alfabeiízar, seja nas classes de

alfabetização estranhamente alocadas na educação pré-escolar, seja nas quatro séries

iniciais do ensino fundamental, c que mais de mil estejam atuando em modalidade

ígu~ln)ente delicada i complexa cama a educação. especial. Não foi, também, fator

impeditivo de que quase 45 mil docentes, portadores do 2° grap completo, estejam atuando

no próprio 2' grau (agora denominado ensino médio), para o qual há dispositivo legal.

antigo (de 1969) sobre a exigência de curso superior, mais esp;cificamente, licenciatura.

Na mesma condição estão os mais de 2.000 professores em exercicio no ensino supletivo,

indicador adicional da deopreocupação governamental com a educação de~ovens e adultos.

Por outro lado, os cursos de licenciatura e os cursos de 2° grau

específicos para o magistério vêm colocando à disposição do sistema de ensino milhares

de profissionais a cada ano. Diante, porém. dos salários-esmola - de R$I,OOldia em alguns

casos c, em muitos outros, nem mesmo isso; esse c;onsideráveJ contingente de .pessoas

portadoras da fonnação específica para o mãgistério' têm-se desviado da trajetória

inicialmente considerada e a buscado postos de trabalho que ofereçam condições mais

atraentes. São, freqüentemente, professores experientes que abandonam a profissão porque

não podem abandonar as dividas de cada mês.

Na outra ponta, registra~se, há tempos, o esvaziamento dos cursos

de fonnação para o magistério, em larga medida pelo mesmo motivo principal citado

acima - a perspectiva dos salários-esmola definidos na politicas goverpamentais. O

proble;;"a não mereceu, não tem merecido do Poder Público e das agências formadoras as

respostas, quantitativas e qualitativas, necessárias..Resultado disso é que, hoje, muito mais

tempo, esforço e recursos ~er:lo necessários para qualquer modificação nesse quadro.

Decorrência geral desse estado de coisas é a continua

improvisação de professores, o aumento do contingente de professores leigos, quando

tanto falam os governantes de modernidade, eficiência e produtividade. As ambigüidades

da LDB (Lei 9394(96) e dos documentos legais que a vêm regulamentando, inclusive as

propostas do Plano Nacional de Educação elaborado na esfera governamental, tendem a

agudizar o problema da competência técnica docente em todos os níveis e modalidades de

educação e nas atividades correlatas.

Ao lado da competência técnica, já caracterizada em seus aspectos

quantitativos e qualitativos, há que se considerar os déficils de funções docentes cuja

superação é fundamental para que de fato se concretizem as ações destinadas à erradicação

do analfabetismo, à nniversalização do ensino fundamental, ao atendimento suficiente na

educação infantil e no eunino médio, á educação suficiente e adequada de jovens e adultos,

e de portadores de necessidades educacionais especiais.

A partir dos dados do Anuário Estatístico 1996, do IBGE, e da

Sinopse Estatística 1996, do MECfINEP, relativos a população carecendo de serviços

educacionais, estima-se que será necessário um esforço concentrado na fonnação dos

profissioI).ais da educação ~ docentes, gestore.s, técnicos, auxiliares. Por oportuno, a tabela

12 é reapresentada abaixo com o objetivo de enfatizar o .déficit existente apenas na

Educação Básica [que conta com inúmeras referências na Constituição Federal] a partir de

,números oficiais [não a partir de relação professor-alunos adequada à qualidade social do

trabalho pedagógico], a decorrente necessidade de abertura de novas funções docentes

apenas na Educação Básica e a paralela necessidade de serem rapidamente concretizadas

medidas suficientes e adequadas para a fonnação básica elou continuada de profissionais.

Tabela 12: Déficit estimado de funções docentes por nível de cscolarizaçuo da Educação Básica

Populaçõcs· Nivcisde Matrículas Déficit de vag3s Funçõcs RclJç-.1o Défici(
ensino ínfom13.das·· estimado docentes Professorlaluno estirrmdo de

in(OIm:tdtls·· docentes

-Oa6ao05 Educação 5.686.762 17.571.358 274.582 1120 836.731
21.386.636 Infantil

7 a 10 anos Fundamental 20.027.240' 3.730.884' 776.537 1126 117.000
13.438.104 In n4nséric

1] <1 14 nnos FundnmcIllal 13.104.030 1.115.535 611.710 1I22 50.706
14.219.565 S"a 8"séries

15 a 17 anos Médio 5.739.077 3.879.775' 325.827 lil8 215.000
10.047.125

'" Fonte: IBGE Anuano E!;tatístico 1996"'· FOllle MEClINEP. Sinopse Estatística 1996

I O número é forte indicador da repetência nesse nível

2Iteferc-se :lO número de analfabetos nessa faixa etária de escolarização obrigatória

J Estimado a part~r de: (3) 6.879.034 alunos com mais de 14 anos. matriculados no l° grau em 1995; (b)

déficit dcscolarização, nb:-ixo do 20 grau, da ordem de 56.4% de pessoas com 15 anos ou mais (segundo

índi::cs do rBGE)

Em tem10S de docência para a Educação Básica são várias as

lacunas que devem ser apontadas e preenchidas: a LDB não propõe a fonnação em nível

superior para atuação na educação infantil, nem trata das especificidades da fonnação para

a educação profissional, para a educação especial e para a educação de jovens e adultos. A

vulnerabilidade da Lei se agudiza na proposta govemamental de um Plano Nacional de

Educação, onde surgem propostas ambiguas de aligeiramento da fonnação desses

profissionais, como a educação a distância, e está intimamente relacionada com a pouca

importância conferida a essas modalidades educacionais. Cabe porém esclarecer que a

perspectiva de aligeira~ento da fornlação dos profissionais da educação não é urna

detenninação que emana diretamente da LDB1 mas se caracteriza essencialmente como

formulação política do atual governo, que deve ser contestada e combatida.

Quanto aos chamados especialistas em educação, a LDB retrocede

à divisão taylorista do trabalho, reforçando as habilitações de supervisão, administração,

orientação e inspeção, todas superadas, na prática, por interessantes propostas jã
experimentadas em alguns cursos de Pedngogia.

No que conceme à fomlaçào de docentes para o ensino superior, o

texto da LDB é particulannente vago; A pergunta que se impõe, e que se desdobra em

duas reflexões, é a seguinte: por que não exigir titulação mínima de mestrado, nem .incluir

a prática de ensino? A primeira está diretamente reracionada à proposta de uma

uuiversidade qualificada e qualificadora, com crescente nivel de exigência de produção

acadêmica. A segunda diz respeito à indissociabilidade entre a tcona e a prática, que a Lei

apresenta como um dos fundamentos da fomlação de profissionais para a educação mas

que acaba ou inviabifizando através de outros dispositivos, ou comprometendo através da

excepcionalidade do '.'notório saber".

Num cenário que expressa a real necessidade de se ampliar as

condições d~ capacitação docente no nível superior, alguns problemas afetam

significativamente o desenvolvimento profissional desse segmento docente: ao suprimir a

exigência do título acadêmico que o caracterizava como excepcionalidade, a lei facilita a

concessão do "notório saber", possibilitando a criação de precedentes e a burla à

escolarização formal e ao concurso público. Além de extinguir a dedicação exclusiva, um

dos pilares de sustentação de uma política conseqüente de capacitação docente, reduz

consideravelmente a exigência da fonnação profissional para o ensino superior,

estabelecendo prazo de oito anos para o cumprimento dessas exigências.

A nova legislação não inclui, entre os profissionais da educação,

os servidõres técnicos, administrativos e de apoio ao fazer educacional, menos ainda

considera a necessidade de sua preparação especifica para esses fazeres especificos que
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garantem as condições necessárias ao ensino, à aprendizagem, à gestão das escolas e

sistemas, à manutenção, enfim, do cotidiano escolar de qualidade.

Ninguém questiona a necessidade, no sistema de saúde, de que

registros b.ospitalares, cuidados nutricionais -com pacientes, controle e ministração de

medicamentos, etc sejam realizados por profissionais especialmente capacitados para esses

fazes específicos. Não se considera, todavia, que a mesma necessidade' existe no sistema

educacional - alguns se "spantam diante da referência! • esquecendo-se de que merenda

escolar não é almoço em familia, que ala exímiola datilógrafola precisa dominar um

conjunto considerável de conhecimentos e habilidades antes de cpntrolar uma secretaria de

escola, que ala docente ou funcionário!a que ac.aba de retomar da licença médica não se

transfQm~~u-&.~m bibliotecário/a escolar durante a ausência, que para conter o ímpeto
I , •

ipfanto-juvenil são necessárias habilidades outras que aquelas facilmente encontráveis em

quartéis.

Via de regra, os servidores técnicos e administrativos dos

estabelecimentos de ensino superior são selecionados com maior rigor e, de alguns anos

para cá, submetidos periodicamente a programas de atualização ou especialização. O

mesmo tem-se aplicado tradicionalmente às escolas técnicas, sobretudo quanto ao seu

pessoal técnico.

Todavia, a par das questões salariais e de condições de trabalho

que incidem sobre todos ",s profissionais da educação, independentemente de suas funções

ou árcas de atuação, há que se considerar, sobretudo para a Educação Fundamental, todo

um conjunto de necessidades de formação, de capacitação de seus recursos humaIlo~ que

atuam em setores outros que a docência.

Diante, pois, das considerações acima e daquelas constantes da

seção Diagnóstico, são apresentadas. a seguir, Diretrizes e Metas referentes à formação

de profissionais para a educação brasileira.

DIRETRIZES

• O cumprimento estrito da Constituição Federal deve ter precedência e poder limitador sobre

quaisquer instrumentos legais destinados a reger e regulamentar a educação nacional, em geral. e

a fonnação de: seus profissionaís em particular.

• A Implementação de poJít~cas públícas de for:mação básica e continuada de professores e demais

profissionais da educação deve ser fomentada, tendo em vista a necessidade e a possibilidade de

avanço cientifico e tecnol6gico que contribua para o desenvolvimento' soberano do país e atenda

as necessidades do povo brasileiro, especialmente ÇQIp Q. apmento das verbas públicas destinadas

à pesquisa c à capacitação de 'profissionais.

• A fonnação dos profissionais da educação deve ser responsabilidade sobretudo das

universidade~, para que tJcorra em patamar de qualidade social, política e pedagógica garantido

pc:1a mdissociabilidade das funções de pesquisa, ensino e extensão e das relações entre teoria e

prática.

• Os cursos de fonnação de profissionais da educação, para quai$quer de seus nivele e

modalidades, deverão obedecer as seguintes diretrizes curriculares:

• 3 pocência como base da fonnação profissional de todos aqueles que se dedicam ao estudo do

tra1)alho pedagógico;

~ o trabalho pedagógico como foco fonnativo;

~ a sólida fonnação te6rica em todas as atividades curriculares, nos conteúdos especificas a serem

ensinados na Educação Básica, em todos os seus níveis e mod~1idades, e nos conteúdos

especificamente pedagógicos;

• a ampla formação cultural;

• a criação de experiências curriculares que pennitam contato dos futuros profissionais com a

realidade da escola, desde o inicio do curSOj

• a incorporação da pesquisa como princípio formativo;

• a possibilidade de vivência, pelos futuros profissionais, de formas de gestão democràtica

• o desenvolvimento do compromisso social e politico da docência

• a reflexão sobre a formação para o magistério.

• A' realida.de da prática educativa, particularmente aquela que ocorre nas escolas públicas de

Educação Básica, deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento das atividades curriculares

na formação profissional básica e continuada. O projeto pedagógico das instituições educacionais

fomadoras, tanto no ensino médio como no superior, será resultante de trabalho coletivo e

interdisciplinar, fortalecendo a escola como local de fonnação continua.

•Os programas de educação a distância para a formação do magistério deverão ser suplemen,tares

e vinculados às· universidades. Seu desenvolvimento pressupõe, por parte da instituição de

educação superior, a predominância da educação presencial, devendo proporcionar formação

cultural mais ~mpla, que abra novas horizontes na atuação profissional.

• A fonnação continuada de docentes se caçacterizará, principalmente, por encontros coletivos,

organizados sistematicamente a partir de necessidades sentidas pelos/as professores/as,

preferencialmente na própria escola onde atuam, com periodicidade detenninada (semanal ou

quim.en.I), será conu.biliud. como hons-.tivi.h.de, e terá como objetivo e fmalidade a rellexlo

sobre a prática educativa e a busca dos ~écanjsmos necessários e adequados ao seu

aperfeiçoamento técnico, ético e político.

• A formação profissional continuada, exigida pc), LDB para docentes, será, no caso das

instituições particulares de ensino, de inteira responsabilidade do empresariado da educação sem

quaisquer ônus ou perdas para as/as professores/as, ir.dependentemente da ES escolhida (pública

ou privada) para a realização do programa de fonnação.

• A ronnação continuada de profissionais da educação, tanto docentes como flUlcionários, deverá

ser garantida pela equipe dirigente das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, cuja

atuação deverá incluir a coordenação e financiamento dos programas, a sua manutenção como

ação permanente, e II busca de parcerias com universidades e instituições de ensino superior.

•A formação de profissionais para atuar nas áreas técnicas e administrativa dos sistemas de ensino

deve buscar o mesmo padrão de qualidade proposto para o magistério, na perspectiva de que a

educação escolar n~o se reduz à sala de aula e se viabiliza pela ação articulada entre todos os

agentes educativos • docentes, técnicos, funcionários administrativos e de ap~io .. atuando na

escola.

• A fomação continuada de funcionários/as das 'áreas técni'ca, administrativa 'c de apoio

operacional será, no caso das instituições particulares, de inteira responsabilidade do

empresariado da educação, sem quaisquer ônus ou perdas para os funcionários,

independentemente da instituição escolhida (pública ou privada) para a realização do programa de

fonnação

· O rt:conhecimento, pelo Poder Público, do caráter de excepcionalidade temporária da Resolução

2/97 do Conselho Nacional de Educação (C.N.E.), que dispõe sobr7 os programas especiais de

formação pedag6gica para. docentes, deve ser urgente c insistentemente cobrado, de modo a ser

preservada a formação de professores em caníterregular nas licenciaturas plenas.

METAS

• Realização imediata, já em 1998, do recenseamento escolar da zona rural dos Estados da Regilo

Norte, como previsto constitucionalmente, de modo a serem mapeadas 85 necessidades de

serviços educacionais e dimensionada a alocação de p'r~fissionais da educação.

• Admitir, já a partir de 1998, para quaisquer níveis ou modalidades de educa.çlo, somente

professores/as e demais profissionais para o magistério que possuam qualificaçlo m{nitrta prevista

em lei, obtida em cursos de licenciatura plena, ressalvados aqueles para os quais a modalidade

normal do ensino médio é também aceita.
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• Identificar e mapear, a partir de 1998, portadores de diplomas obtidas em Cursos de licenciatura

e na Ilhabilitação de 2° grau específica para o magistério", que se encontram hoje fora do sistema,

antes de se partir para medidas paliativas como "programas emergenciais de fonnação de

professoresll
•

• Identificar e mapear, a partir de 1998, eslas professores/as em exercício em todo o território

nacional, que não possuem, no mínimo, a habilítação de nível médio para o magistério, ~ modo

a:

(a) elaborarwse, no prazo de dois anos, diagnóstico sobre a demanda de capacitação à,c
professores leigos;

(b) organizar-se, dentro de um ano, em todos os sistemas de ensino, programas de

formação de professores, com remuneração garantida a todos os docentes, possibilitando-lhes a

fonnação mínima exigida pela LDB.

• Garantir que, no prazo de 5 anos, todos as/as professores/as em exercício na educação infantil

possuam no mínimo, habilitação específica de nível médio (mo~lidade nonnal), aí incluída a

preparação para O trabalho com portadores de necessidades educativas especiais, oferecendo

àqueles/as que não a possuem as condições para que atinjam a formação exigida por lei,

• Garantir, no prazo de dez anos, que as/as professores/as de educaçlio infantil possuam formação

específica em nível superior, obtida em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.

· Garantir que, IH) prazo clt: 5 .mos, todos/as as/as profcs50res/as em exercício nas quatro primeiras

séries do ensíno fundamt:ntaL inclusive nas modalidades de educação especial, ensino supletivo e

educação de jovens c adulto~, possuam, no mínimo, habilitação específica de nível médio

(modalidade normal), ofere('endo~se àqueles/as que não a possuem as çondições para que atinjam

a formação mínima exigida por lei.

• Garantir, no prazo clt: dCL:lIlÚS, que todos/as os/as professores/as das séries iniciais do ensino

fundamental, em quaisquer modalidades (educação especial, ensino supletivo, educação de jovens

e adultos etc) possuam fonnação csp~cífica em nível superior, obtida em Curso de Licenciatura

Plena em Pedagogia.

• Garantir. no prdtO de dez 311l1S. qu~ todos/as os/as professores/as da ~ducação Básica {infantil.

fundamental e m~thF.,••~111 quaisqUer modalidades (educação especial, ensino supletivo, ensino

técnico, educação de jovcll:' e adultus etc) possuam formação específica de nível superior, obtida

em Curso de LiCcllciJtum Plt.'(w. IlJ;o; áreas de conhecimento em que atuam.

• In;:1;Jh' cOnheCln1cnh1S t,;f.pl:cíficos sobre educação infantil e educação especial nos cursos

uni\~r$it~'l!'io5 d,~ gradmçã'J qlK' formam profissionais em áreas relevantes para a Educação.

• hl..:illlr, em qUüiSqUd CUf;:,\I$ de fllmlJção profissional, em nível mé(iio ou nível superior,

l'Úilk-c'i'Ih',;~'},~ "'1''':'': \~l,~l .. ;\<. j" ,;'JPt",'l;ll c sobre trabalho com portadores de necessidades especíais

em pcr~p~GtiV3' l.',:dagoglt:"i.i l" J.; mkgrJção social.

• Incluir. nos currículoJ ~ pr0gramas dos cursos de formação de profissionais da educação,

tClUdG cS;:JI..'cificOJ da hit,'lôrw, d.:! cultura, das manifestações artísticas, científicas, religiosas

e de :"~sj::!'''1Kí? J.'} r~~ ;.1 r :'_~n. !; sua inOuência e contribuição na sociedade e na educação

brasjJ~jíJS,

· Incluir, nu" cll(ricuk,~ e pillgrnmaf: dos cursos dI? formação de profissionais da educação,

temas ~~:p.::cífj~lj:;; Od ln::,wLJ. lia cultura, dos conhecimentos, das manifestações artísticas,

re1igios;..!.~~ (' de r~'sis~ ';n1'~!:1 deIS povos indígenas, e sua influência c contribuição na

sociedade ~ lia CUUC~'h;3t", b:".1l;dL.-~iras.

• Incluir, nOb l:IFY1i.l1k:!:· !,:c'~',1'amasdos cursos de fonnação de profissionais da educação,

temas egp~cífic0," da ;,h,U:'''::L da cullurJ., dos conhecimentos, das manifestações artísticas,

religiosas c de resistência dos trabalhadores rurais do Brasil, e sua influência e

contribuição na sociedade e na educação brasileiras.

Garantir, já a partir de 1998, que os sistemas estaduais e municipais de educação

mantenham programas regulares de formação continuada de professores/as

alfabetizadores/-, contajldo, para lal,' com apoio das uniyersipade!; sediados nas
respectivas áreas geográfic!!í'.

• Ampliar o número de Cursos de Licenciatura, em especial de cursos notemos, e o núrf.t:ro

de vagas respectivas elo vestibular, sobretudo nas universidades públicas.

Consolidar c desenvolver a pós-graduaçiio e a pesquisa nas IESs, mantendo fluxo

contínuo de docentes, técnicos/as e funcionários/as administrativos/as em capacitação.

• Consolidar e desenvolver os programas de pós-graduação e pesquisa em Educação. como

centro irradiador da fonnação profissional em educaç,ão, para todos os nivele e

modalidades educacionais.

• Identificar e mapear. nos vários sistemas de ensino, destacadamente na Educação Básica,

em todas as suas modalidades, as necessidades de formação básica e continuada dos/as

trabalhadores/as das áreas técnica, administrativa e de· apoio operacional, criando as

condições Tece caracitação profissional.

• Elaborar, no prazo de dois anos, diagnóstico sobre a demanda de capacitação de

funcionários/as técnicos/as e administrativos/as.

• Organizar c dar início à implementação, no prazo de dois anos, em todos os sistemas de

ensino, para tO?OS 0,,5 níveis e modalidade de educação, de programas de formaçào de

trabaJhadores/as das áreas técnica e administrativa, com afastamento remunerado para

os/as profissionais em processo de capacitaç,ão

• Criar, num prazo de dois anos, cursos profissionalizantes regulares de nível médio,

conferindo habi,litação fanual inicialmente nas áreas de administração escolar,

mu[timeios, alim~ntação e manutenção de infi'a-estnlturas escolares, c, a médio prazo, em

área::- outras cuja criação se mostre necessária em decorrência de mudanças sociais e

educ~cionais.

• Garantir. no prazo de dez ano., a contrataçlo de todo. os professorelu devidamente
qualificados, no. temios exigido; pela LDB, para ,uprir o. déficits de funções docentes

, necessário para atender a demanda por educaçilo infantil:

(a) 293 mil docentes, em cinco ano., para cobrir perto de 6 milhões de matrlculu
necessário (1/3 da populaçlo de Oa 6 ano.);

(b) 585.720 docentes, nos cinco ano. subseqaentes, para cobrir cerca de 11 milhões
de matriculas necessãrio (213 da populaçlo de Oa 6 anos).

, Garantir, no prazo de cinco anos, à contrataçlo de todos/u as/o professores/u
devidamente qualificados, no. termos definidos pela LDB, neeeS5ários/as para suprir todos
o. déficits de funções docentes com vistas li erradicaçlo do analfabetismo e A
universalizarlo do ensino fundamentaI, contemplando-se, também, o trabalho desses/o
docentes com ponadores de necessidades especiais:

(arll? mil docentes para atuude I' li 4' séri..;

(b) 51 mil docentes para atuar de 5' li 8' séries.

,Garantir, no prazo de dez anos, a contrataçlo de proressores/as, devidamente

qualificados/as em Curso de Licenciatura Plena. necessários/u para suprir o déficit de 215
mil funções docentes no ensino médio, inclusive na fonnaçlo profissional.

• Implantar, no pruo de um ano, planos de carreira e de fonn.~ para profissionais do
magistério, e!Dtodos os niveis e modalidades <le educação, com garantia de recursos.

, Implantar, no prazo de um ano, planos de carreira e de fonnaçJo para profissionais da
educaç10 que atuam em áreas técnica e administrativa., em todos os nIveis c modalidades
de ensino, com garantia de recursos.

. Implementar. imediatamente. o piso salarial nacionalmente unificado para o magístério

público e para o corpo de técnicos e funcionários administrativos, de valor compatível com
os dispositívos constitucionais especificos.
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"LEGlSLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGlSLA11VOS • CeDI"

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DURETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TiTULO I
Da Educação

Art. 1° - A educação abrange os processos fonnativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ )0 - Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2° - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social.

Art. 2° • A educação, dever da família e do Estado. inspirada nos
princípios de liberdade e nos ídeais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadanía e sua qualificação para o trabalho.

................................................................................................................

............1 .

PROJETO DE LEI N~ 4.173, DE 1998
( Do Poder ExecJltivo )

MSCl80198

Institui o Plano Nacional de Educação.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI 4.155, DE 199B)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. I" Fica instituído o Plano Nacional de Educação eom as diretrizes e metas
constantes do documento anexo, com duraç!o "de-dez anos.

Art. 2" A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão, com base no Plano Nacional, elaborar planos decenais correspondentes.

Art. 3°"No prazo de cinco anos de vigência da presente Lei, a União, em articulação
com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e com 3 sociedade civil procederá a avaliação da
implementação do Plano Nacional e proporá ao Congresso Nacional as medidas decorrentes,
visando corrigir deficiências e distorções.

Art. 4° A União, por intermédio do Sistema Nacional de Avaliação, estabelecem os
mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional.

Ar!. 5" Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO Vlll
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presídente da República, ao
Supremo Tribunai Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídi.:o,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de mílitares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação á

Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

TÍTULO Vlll
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO'
Da Educação

Art.2D8 - O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

., - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;

* Inciso I cnm redaçãndadapela Emenda ('Ollfilllucwna/ n. 1-1, de 12 09'1996.

11 - progressiva universalização do en.sino médio gratuito;
* /Ilei:w /I com redaçiiodlldape/a Emenda ConS/lIllciona/ n. 1-1, de 12 09.'1996 •

\lI - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
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IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artístíca. segundo a capacídade de cada um:

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

.................................................................................................................

Art.2l2 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.

§ 1° - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos
Estados aos respectivos Municípios, não é considerada. para efeito do
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2° - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e
municipal e os recursos aplicados na forma do Art.213.

§ 3 - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade
ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do
plano nacional de educação.

§ 4° - Os programas suplementares de alimentação e assistência à
saúde previstos no Art.208, VII, serão financiados com recursos
provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5° - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida
pelas empresas, na forma da lei.

*§ j()c(Jm redação dada pela Emenda Cm1\'lltucional n. N. de 12 09 1996.

....: : .

Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração plurianual, visando à ·articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder
Público que conduzam à:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar:
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

................................................................................................................

................................................................................................................

EMENDA N. 14 , DE 1996

MODIFICA OS ARTIGOS 34, 208, 211 E 212
DACONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ NOVA
REDAÇÃOAO ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕESCONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do § 3° do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

Art. I° É acrescentada no inciso VII do artigo 34, da Constituição
Federal, a alínea "e", com a seguinte redação:

"e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos
estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino."

Art. 2° É dada nova redação aos incisos'l e II ~o artigo 208 da
Constituição Federal nos seguintes termos: '

"i - ensino fundamental obrigatório e gratUito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratl,lita para, t040s os que a ele não tiveram
acesso na ii.lade própria;

'lI ~ progressiva universalização do ensino médio gratuito."
Art. 3° É dada nová redação aos §§ 1° e 2° do artigo 211 da

Constituição Federal e nele são inseridos' mais dois parágrafos,
passando a ter a seguinte redação:

"Art. 211 , .
§ I° A União organizará d sistema federal de ensirio e o dos

territórios, financiará as instituições de ensíno públícas federais e
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva,
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

§ 2° Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.

§ 3° Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e médio.

§ 4° Na organização de seus sistemas de ensino os Estados e os
Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório."

Art. 4° É dada nova redação ao § 5° do artigo 212 da ConstituiÇão
Federal nos seguintes termos:

"§ 5° O ensino fundamental público terá como fonte adicional de
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida
pelas empresas, na forma da lei."

Art. 5° É alterado o artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e nele são inseridos novos parágrafos,
passando o artigo a ter a seguinte redação:

"Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos
de sesseflta por cento dos recursos a que se refere o "capuf' do artigo
212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a 'universalização de
seu atendimento e a remuneração condigna do magi~tério.

§ 1° A distribuição de responsabilidades e recursos entre os
Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos
definidos neste artigo, na fonna do disposto no artigo 211 da
Constituição Federal, é assegurada mediante a criação; no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, de natureza contábil.

§ 2° O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por,
pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se referem os artigos
155, inciso ll; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas "a" e "b"; e
inciso lI, da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado
e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas

, respectivas redes de ensino fundamental. '
§ 3° A União complementará' os recursos dos' Fundos a que se

refere o § 1°, sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
ajustarão progressivamente, em um praZo de cinco anos, suas
contribuições ao Fundo, de. forma a garàntir um valor por aluno
correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido'
nacionalmente.

§ 5° Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recur~os

de cada Fundo referido no § I° será destinada ao pagamento dos
professores do ensino fundamental em efetivo exercício no
magistério.
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§ 6° A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na
manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive
na compiemelltação a que se refere o § 3°, nunca menos que o

equivalente a trinta por cento dos recursos á que se refere o "caput"
do artigo 2J2 da Constituição Federal.

§ 7° A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição
proporcional de seus recursos,-sua fiscalização e controle, bem como
sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno."

Art. 6° Esta Emenda entra em vigor a primeiro de janeiro do ano
~u~~eqü.ente ao de sua promulgação.
. .. .Mesa da Câmara dos Deputados:

Deputado Luís Eduardo - Presidente.
Deputado Ronaldo Perim - 1° Vice-Presidente.
Deputado Beta Mansur - 2° Vice-Presidente.
Deputado Wilson Campos - l° Secretário.
Deputado Leopoldo Bessone - 2° Secretário.
Deputado Benedito Domingos - 3° Secretário.
Deputado João Henrique - 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal:
Senador José Sarney - Presidente.
Senador Teotônio Vilela Filho - J° Vice-Presidente.
Senador Júlio Campos - 2° Vice-Presidente.
Senador Odacir Soares - I° Secretário. .
Senador Renan Calheiros - 2° Secretário.
Senador Ernandes Amorim - 4° Secretário.
Senador Eduardo Suplicy - Suplente de Secretário.

LEI W 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

............................................................................................................. 0.0

. TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional

................................................................................................................

Art. 9° - A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições

oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios;
................................................................................................................

TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

................................................................................................................

CAPÍTULO II
Da Educação Básica

................................................................................................................

SEÇÃO II
Da Educação Infantil

Art. 29 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade.

ART.30 - A educação infantil será oferecida em:
I - creches; ou entidades equivalentes, para crianças de até três

anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

.........................................................................................................................

TÍTULO VII
Dos Recursos Financeiros

................................................................................................................

Art. 69 - A União aplicará, anualmente. nunca menos de dezoito,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, .vinte cinco por
cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ~u Leis
·Orgãnicas. da receita resultante .de impostos, compreendidas as
transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do
ensino público.
..........................: .

, 50 _ O ·repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da
UrJiã~, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá
imediatamente ao órgão responsável pela educaçãO, observados os
seguintes prazos:

I _ recursos. arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês,

até o vigésimo dia; ..' • . .
II _ recursoS arrecadados do décimo pnmetro ao vlgeStmO dia de

cada mês, até o trigésimo dia; .
III _ recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de

cada mês, até o décimo dia do mês subseqÜ.ente.
§ 6 - O atraso da liberação sujeitará os recursos a co~eção

mo~etária e à responsabilização civil e criminal das autondades
competentes. _ .

Art. 70 Considerar-se-ão como de manuten~ao ~

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas a
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de
todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: .

I _ remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demaiS

profissionais da educação;
II _ aquisição, manutenção, construção e conservação de

instalações e equipamentos necessários ao ensino; .
III _uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensmo;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e' pesquisas visando
precipuamente ào aprimoramento da qualidade e á expansão do
ensino;

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e
privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a
atender ao disposto nos incisos deste artigo:

VUI - aquisição de material didático-escolar e manutenção de
programas de transporte escolar.

Art. 71 - Não constituirão despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino aquelas realiz~das com~ _

I - pesquisa. quando não vinculada às instituições de ensino. ou,
quando efetivada fora dos sistemas de ensino. que não vise,
precipuamente. ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua
expansão;

11 - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial, desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública,
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. e outras formas de
assistência social;

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas pam beneficiar
direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando
em desvio de função ou ym atividade alheia a manutenção e
desenvolvimento do ensino.
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TÍTULO IX
Das o.isposições Transitórias

Art. 87 - É· instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a
partir da publicação desta Lei.

§ 1° - A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta
.Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de
Educação, com diretrizes e metas para· os dez anos seguintes, em
sintonia com a D·eclaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2° - O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino
fundameiJtal; ci:mi especial atenção para os grupos de sete a quatorze e
de quinze a dezesseis anos de idade.

§ 3° - Cada Municipio e, supletivamente, o Estado e a União,
deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos sete. anos de idade
~' fac\lltativali!eilte, a partir dos seis anos, no ensino fundáment~l; .

rr - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente escolarizados;

III - realiZar programas de capacitação para todos os professores
em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a
distância;

rv - integrar todos os estabelecimentos d~ ensino fundamental do
seu território ao sistema·nacional de avali~ção do rendimento escolar.

§ 4° - Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos
professores habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço.

§ SO - Serão conjugados todos os esforços objetivando a
progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino
fundamental para o regime de escolas de tempo integral.

§ 6° - A assistência financeira da jJnião aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus
Municipios, ficam condicionadas· ao cumprimento do art. 212 da
Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos
beneficiados.

DECRETO N° 2.208, DE 17 DE ABRIL DE 1997

REGULAMENTA O § 2° DO ART.36 E OS
ARTIGOS 39 A 42 DA LEI N. 9.394, DE 20
DE DEZEMBRO DE 1996, QUE
ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

Art. 1° - A educação profissional tem por objetivos:
I, promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho,

capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais
e específicas para o exercício de atividades produtivas;

II - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem
atividades. específicas no trabalho, com escolaridade correspondente
aos níveis médio, superior e de pós-graduação;

rrr - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador ell1 seus
conhecimentos tecnológicos;

rv - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos
trabalhadores, COIJI qualquer nível de escolaridade, visando a sua
inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho.

Art. 2° - A educação profissional será desenvolvida em
articulação com o ensino regular ou em modalidades que contemplem
estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em escolas
do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de
trabalho.

Art. 3° - A educação profissional compreende os seguintes níveis:

I-básico: destinado à qualificação, requalificação e
reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade
prévia;

II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a
alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser
ministrado na forma estabelecida por este Decreto;

MENSAGEM Na 180, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

Educação e do Desporto, o texto do projeto de lei que "Institui o Plano Nacional de Educação".

Brasília, 11 de levereiro de 1998.

~='"
EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 221, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997, DO

SR MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Excelentissimo Senllor Presidente da Repúb)iea,

Tenho a grata satisfação de submeter ã. consideração de Vossa Excelência o projeto
do p'lano Nacional de Educação, em cumprimento ao art 214 da Constituição Federal e aos artigos
9 Q, inciso L e 87, § 1 o • da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta legislação não
apenas detenninou o estabeJecimento, em lei, do Plano Nacional de Edu~ção, com,:, fixou o prazo
de um ano, a partir de 20 de dezembro de 1996. para o seu encaminhamento ao Congresso

Nacional, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes .

A apresentação ao Congresso Nacional do Plano Nacional de Ed~cação represe?ta o
ponto culminante de um processo cujo objetivo permanente roi o de do~ o sJst~~a eduC3c~onaJ
brasileiro de l'm conjunto de diretrizes e metas • de forma a onentar e bahzar a pobtlca educaCional
do Pais com vistas ao resgate de uma dívida historicamente acumulada

O projeto do Plano Nacional de Educação qu~ tenho a honra de submeter a :'OS':3
Excelência contempla todo o conjunto das prescrições em vigor e atende a uma longa asplraçao
dos educadores brasileiros que, já ao tempo do Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932,
reiv'ndicavam um plano de reconstrução da educação nacional. Assim. o projeto reafirma os
~ist~ricose essenciais compromissos republicanos com a educação do povo brasileiro.

A concepção do Plano teve como eixos norteadores. do ponto de vista legaI, a
Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e a
Emenda. Constitucional n° 14, de 1995. que instituiu o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Considerou ainda iniciativas anteriores.

entre as Quais se destAca o Plano Decenal de Educação para Todo:, ~e 1993, bem co~o a
experiência da atual política educacional do Governo d: Vossa ExcelencIa Que, pela. adoça0 de
várias iniciativas inovadoras e exitosas. indicou alternatIVas seguras para o estabelecimento das

políticas públicas de educação.

Na apresentação do Plano optou-se por uma forma que define claramente

prioridades, desdobradas em metas objetivas e mensuràveis .

As metas foram determinadas para assegurar ao Pais, como um tedo. nos próximos
anos cenários educativos compatíveis com os desafios que o Brasil tem pela frente. Para cada gmu
e mo'dalidade do ensino. define-se um conjunto de metas, discutidas e debatidas em várias reuniões
com diversos segmentos da sociedade civil, o que assegura ao Plano a indispensável legitimação

pública.

O projeto do Plano Nacional de Educação propõe inovações que, pelo seu alcance,

são dignas de destaque'

l~ A apresentação de metas claras e objetivas facilita o entendimento público e o

acompanhamento pela sociedade civil;

2 _ A definição de responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios
indicando, para cada meta., as instâncias administrativas re.~ponsáveis •

3 _ A definição e hierarquização de prioridades. sendo as duas primeiras o
compromisso constitucional de universalização do ensino fundamental e de erradicação do

analfabetismo;
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INTRODUÇÃO .
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Ministro d~ Estado daEd~ e do Desporto

Respeitosamente,

4 - A incorporaçio do último MO da educação infantil ao ensino fundll1lental o que
permitirá, na Década 1 a ampliaçio do ensino obrigatório para nove anos;

5 - A elevação progressiva, na Década, do percentual do Pffi destinado à educaçio;

6 - A extensão progressiva, na Década, da jornada escolar para sete horas diárias e do
tempo integral para os professores ;

7- O estabelecimento de padrões mínimos para o funcionamento da escola;

8 - A provisio, para as escolas, de equipamentos de tecnologia educativa e de
cornunicaçio ;

9 - A expansão do atendimento aos alunos com necessidades especiais de educação,
visando a sua generalização na Década;

10 - A expansão do ensino médio, procurando atingir sua universalizaçio;

11 - A ampliação das oportunidades de acesso à educação profissional por parte dos
trabalhadores; .

12 - Programas de formação em serviço para eliminar a presença de professores
leigos nos sistemas de ensino do país;

13 - A revisão dos cursos de fonnaçio inicial para professores;

14 - A ampliação gradual da oferta de vagas no Cllllino superior. tanto púhlico.
quanto privado;

15 - A garantia de autonomia para as universidades, diversificando o sistema de
ensino superior e favorecendo às minorias étnicas o acesso ao ensino superior;

16 - A indicação de destinação prioritária de 40'10 dos recursos vinculados à
educaçio para o Ensino Médio nos Estados e, nos Municípios, para a Educaçlo Infantil;

17 - Programas educacionais para as comunídades indígenas equivalentes às séries
iniciais do ensino fundamental, respeitando seus modos de vida e suas visões de mundo ;

18 - A informatizaçio e profissionalização da. gestão educacional do Pais, nas
escolas, nos Estados e nos Municípios;

'19 - A participaçio da colJlunidade na gestio, melhoria da qualidade e manutençio
d. escola, seth que se exima o Pofr Público de sua responsa~i1idade.

Por tudo isso, Senhor Presidente, estou seguro de que o Plano Nacional de Educaçio,
e><amioado e aprovado pelo Congresso Nacional. e convertido em legislação ordirWia, representa
um pUlO importante Dia somente para a continuidaJe da política atual. como também para a
lIdoçio de Jll)vas medidas que se fazem necessárias para que a det~inaçio de Vossa Excelência,

de dar à educ.tçio nacional o mais alto grau de prioridade. adquira a indispensável estabilidade.
requerida pelos desafIOS que o Pais enfrenta internamente e no contexto internacional.

MEC
Ministério da E<:lucaçáo e do Desporto
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NTRODUÇÃO

1. Histórico e Fundamentos Legais

A apresentação deste Plano NaciUlial de Educação ao Congre~s~ N.aci~nal
cumpre exigênciaprevista na Constituição de 1988, reforçada pela nova LeI de ~lfetnzes
e Bases da Educação Nacional (Lei nO 9.394/98), que instItUIU, também, a Decada da

Educação. ,

Com'efeito, determina a Constituição:

"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração plurianual, visando à ~rliculaç~o.e a~
desenvolvimento do ensino em seus diversos mV81S e a
integração das ações do Poder Público que conduzam à:

I. erradicação do analfabetismo;

11. universalização do atendimento escolar;

111. melhorl:t da qualidade do ensino;

IV, formação para o trabalho;

V. promoção humanística, cientifica e tecnológica do
Pais." .

por~utro'lado, \:letermina a Lei n.o9.394/98, de Diretrizes e Bases da Educação

Naclonal:

"Art. 90 - A União incumbir-se·á de:

I. elaborar o Plano Nacional de Equcação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e
os,Muhicípios;"

Diz ainda a referida Lei:

"Art. 87: É jnstitulda a Década da Educação, a iniciar-se um
ano a partir da publicação desta lei.

§f oA União, no prazo de um ano a partir dapublicaçáo
desta lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o
Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metll5
para os dez anos seguintes. em sintonia com a
De~.laração Mundial sobre Edu,?"ção para Todos."

Esses dispositivos constitucionais e legais definem a natureza do Plano Nacional
de Educação, que adquire força de lei ao ser aprovado pelo Congresso Nacional;
atribuem a responsabilidade de sua elaboração à União, em colaboração com os
estados, o Distrito Federal e os municípios; fixam o prazo de remessa ao eongres!
Nacional (um ano apás a publicação da l,ei nO 9.394/98); estabelecem o prazo de 5 •

vigência (os dez anos seguintes à sua aprovação); balizam o conteúdo e aabrangênci •
do Plano.

Convém lembrar, entretanto, que esses dispositivos resultam de um longo
processo histórico. A idéia de um Plano Nacional de Educação estabelecido por lei
remonta à iniciativa oficiai do então Consell1O Nacional de Educação, em 1937, e à
proposta oficiosa anterior do mesmo Conselho, de 1932. Com a decretação do Estado
Novo, as iniciativas nãÇ) tiveram prosseguimento. A idéia, entretanto. ressurgiu em
diferentes ocasióes e sempre com o objetivo de garantir a continuidade da politica
edUCacional. '

Quando, de fato, foi elaborado o primeiro Plano Nacional com esse objetivo,
em 1962, ele não foi proposto na forma de um projeto de lei, mas apenas como uma
iniciativa do Ministério da Educação e Cultura, iniciativa essa aprovada pelo, então,
Conselho Federal de Educação. Mas a idéia de uma lei ressurgiu, em {987, novamente
proposta pelo Ministério da Educação e Cultura e discutida em quatro Encontros
Nacionais de Planejamento, sem que a iniciativa chegasse a se concretizar.

Com a Constituição Federal de 1988, cinqüenta anos após a primeira tentativa
oficial, ressurgiu a idéia de um plano nacional, de longo prazo, com força de lei, capaz
de conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área da educação.

A apresentação deste Plano Nacional de Educação representa, portanto, o ponto
culminante de uma longa história, que se reiniciou com a mobilização pública em .
tomo da elaboração da Constituição Federal de 1988, prosseguiu com a discussão da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e teve continuidade atravér de
diferentes iniciativas, especialmente o Plano Decenal de Educação Para Todos e a
Emenda Constitucional nQ 1.4, que estabeleceu o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Este projeto de Plano 'Nacional de Educação contempla o todo das prescrições
em vigor e atende a uma longa aspiração dos educadores, reafirmando os históricos
e essenciais compromissos republicanos com a educação"1o povo brasileiro.

Após sua aprovação, ele deverá;e desdobrarem planos estaduais e municipais,
que, contemplando as especificidades de cada estado e de cada região, permitirão a
integração e a continuidaae das políticas educacionais no Brasil.

2. Objetivos e Orientação GeJlll

Q Plano ,:/acionLducação tem como objetivo assegurar a continuidade
das pol~icaseducacionais e articular as açóe~ da União, dos estados e dosmunicípios,

ao mesmo tempo que se preserva a flexibilida~e necessáriaparafazer face às continuas
transformações sociais. O Plano procuratraduzi!, Elnl termos de metas claras e objetivas:
os principios norteadores da educação nacional formulado~ n';l Constttuição F.ederar;
e na l,ei de Diretrizes e Bases, de forma a concretizar os objetivos consagrados nesses
documentos. Considerando que a construção de um sistemal"ducacional capaz de
oferecer oportunidades educativas comparáveis às dos palses desenvolvidos é tarefa

a longo prazo, admitindo que os recursos financeiros disponíveis não são ilimitados e,
reconhecendo as deficiências dos atuais sistemas de ensino, o Plano ~stabelece

prioridades que contemplam a diminuição das desigualdades sociais e regionais, a
universalização da formação escolar mínima compatível com as necessidades da
sociedade democrática moderna, a elevação global do nível de escolaridade da
população e a melhoria geral daqualidade do ensino, baseado numa nova pedagogia
do sucesso escolar.

. Foi preocupação constante do Ministério da Educação e do Desporto, na
elaboração deste Plano, trabalhar em estreita colaboração com estados e municípios,
respeitando a autonomia de cada um. Foi preocupação também aproximar o Brasil
real do Brasil ideal, sem resvalar para a utopia, propondo metas viáveis em tomo das
quais pudesse haver um efetivo compromisso de todas as esferas de governo.

3. Prioridades

É importante entender que o estabelecimento de prioridades, especialmente
no que diz respeito aos níveis de escolarização, não significa ignorar que o sistema
educacional. no seu sentido mais amplo, é interdependente, envolvendo todos os
níveis e modalidades de ensino, e que é impossível atender a qualquer um deles sem
que estejam contemplados os demais. As prioridades determinam concentração de
recursos e de esforços e não exclusividade no uso desses recursos ou restrição das
políticas a um único setor.

As prioridades do Plano Nacional de Educação decorrem do consenso nacional
que está incorporado na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

A primeira prioridade consiste ria garantia de oferta de Ensino Fundamental
obrigatório de oit9 séries, assegurando o ingresso e a permanência a de todas as
crianças de 7 a 14 anos na escola.

Esta prioridade se desdobra em três outras:

- o esforço para assegurar que todas as crianças concluam as oito séries do
ensino fundamental, adqui~ndo a formação escolar mínima para o exercicio'
da cidadania, para o uSlJfruto do patrimõnio cultural da sociedade moderna e
para a empregabilidade;

- a adequação de preGasso pedagógico às necessidades e carências da
população escolar;

- a promoção de formação inicial e continuada de professores em conformidade
com as necessidades do ensino.

A segunda prioridade consiste no resgate dadívidasocial acumulada, garantindo
a educação fundamental a todos que não tiveram acesso a ela na idade adequada ou
que não lograram conclui·la. Essa meta incorpora, de forma ampliada, a determinação
constitucional de erradicaç:;o do analfabetismo, entendendo que a alfabetização deve
ser interpretada no seu sentido mais amplo, isto é, como domínio de instrumentos
básicos da cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução
histórica ~a.s~iedade humana, da'diversidade do espaço fisico e politico mundial e I
da constltUlçao da SOCiedade braSileira. Envolve amda a formação do cidadão
responsável e éonsciente de saus direitos. Essa prioridade está incorporadana questão
da Educação de Jovens e Adultos, que merece uma atenção especial neste Plano
Nacional de Educação. .

A terceira prioridade reside na ampliação do acesso aos níveis educacionais
ante.riores e posteriores ao Ensino Fundamental, envolvendo, destaforma, a Educação
Infantil, o Ensino Médio e a Educação Superior.

Não se-coloca como objetivo do Plano a universalização do acesso a todos
esses demais nJvais de ensino, por se considerar esta meta inexeqüível no prazo de
dez anos. O Piano contempla, no entanto, a extensão da escolaridade obrigatória

. para crianças de seis anos de idade, quer na pré.e,scola, quer no próprio Ensino
Fundamental, e a gradual extensão do acesso ao Ensino Médio para todos os jovens

que lograram completar o niv.el ~nterior. Para as demais séries e niveis, contemplam
se metas concretas de amphaçao do acesso, mediante a fIXação de porcentual da
fa'xa e~ri!l ~ ser atendida, ellitando-se, deste modo, que o objetivo de ampliação da
~scolanzaça~se torne meramente retórico, sem instrumentos eficazes para sua
Implementaçao.

. Por acesso não se.deve entender apenas a garantia de vagas nas redes de
enslOo: mas a oportumdade de uma formação adequada aos interesses e
neceSSidades das diferentes faixas etárias, assim como, nos níveis mais elevados
às necessidad,;s da própria sociedade, em termos de pessoal qualificado para supri;
as demandas da sociedade complexa. Incluem-se, nesta concepção, tanto as
~emandas ~o mercado de lra~alho c?mo as necessidades de formação de
hderança~ ?Ienti~ca~ e tecnológICas, artlsticas e culturais, pbmicas e intelectuais,
empresanros e smdlcais.

. . Colocou~se também como prioridade, por se constituir instrumento
IOdlsp.ensável para a gestão do sistema educacional, o desenvolvimento e
aperfeIçoamento de sistemas de informações.e.de p.valil,lçãQ em todos os niveis e-
modalidades do ensino. . '. ..,
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4. Metas

157,079.573 12.486.246 9.539.656 27.512.690 10.369.278 96.760.556 411.137

5. A Estratégia de Elaboração do PNE

Rnalmente, na elaboração das prioridades, levou~se em contar a distribuição
da população pelas respectivas faixas etárias de escolarização, segundo dados do
IBGE (Contagem da População -1988), abaixo reproduzidos:

o documento básico com o respectivo suplemento estatistlco, foi distribuído
amplamente, e SOlicitou-sel'a todas as en~idades e~volvidas, o.envi? de sugêst~s
para a elaboração do documento final. Essas sugestoes foram discutidas numa séna
de reuniões gerais organizadas pelo INEP no inicio de novembr~deste ano•. Nesse
interim, o CONSED e a UNDIME realizaram reuniões estaduais e regionais ~ue

permitiram uma participação mais ampla dos representantes de suas respectivas
redes de ensino.

É do conjunto de todos estes documentos e contribuições resultantes deste
amplo debate que foi elaborado o Plano Nacional de Educação ora enviado ao
Congresso Nacional.

O Anexo 1 contém a relação das entidades consultadas; o Anexo 2 é consltluído
pelas estatísticas Básicas que serviram de fundamento para a elaboração das meias.

6. As Responsabilidades pela Execução do PNE

O inciso IV do artigo 206 da Constituição Federal e os artigos 29 ~ 30 da lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional consagraram umaconqUista SOCial de enorme
importância, ao estender a obrigatoriedade de oferta educacional, por perte doP~

1.1. Observações Gerais

~i] EDUCAÇÃO INFANTIL

Deve-se considerar que o Plano Nacional de Educação estávoltado, basicamellle,
para a ação do Poder Público, uma vez que é sua a respoflSabilidade funcllllTl4lll1al de

garantir o direno à educação consagrado na Constnuíção. Cabe lembrar, entretanto,
que essa responsabilidade não se restringe ao Estado - é indispensável a colaboração
da sociedade cMI. Essa colaboração envolve d~erentes segmentos.

Em primeiro lugar, a Lei de Diretrizes e Bases menciona a colaboração da
prõpria familia. A persistência de padrões tradicionais de .!!ominação política e
exptoração econômica tem contribuído para alienar da escola a população pobre,

e~pecialmente a da zona rural, impedindo que essa valorize a formação escolar d~:,
seus filhos como instrumento fundamental para lhes assegurar o exercício dacidadaria
e a inserção no mercado de trabalho. Essa atitude contribui para a evasão escolar ou
a freqüência irregular, do mesmo modo que a ausência de valorização da atMdade
intelectual e do bom desempenho escolar dificuita o sucesso das crianças na escola.
A consaientização de toda a popuiação em relação à importãnciadaformação escolar
·deve ser objeto de preocupação constante do Poder Público.

Para isto, deve-se levarem consideração o potencial dos meios de comunicação
de massa que atingem o conjunto da população brásiieira, os quais podem contribuir,
através de amplas campanhas nacionais, para valorizar a escola e o sucesso escolar.

Deve-se ainda reconhecer a ímportãncia das organizações nálJ.govemamentals,
leigas ou cornessionais, que atuam tradicionalmente nesta área Sua contribuição tem
sido inestimável e mesmo indispensável no provimento de ações educativas voltadas
para populações que demandam atendimento mais especializado, que a escola COrTl'Jm
tem dificuldadeem oferecer. Particularmente relevante tem sido aação dessas organizações
na Educação Especial. Deve-se mencionar ainda sua contribuição para a Educação de
Jovens e Adultos e para a Educação Indígena, assim como no desenvolvimento de
programas educativos compensatórios para outras minorias étnicas que sofrem as
conseqüências de práticas discriminatõrias, como é o caso dos descendentes deafricanOs.
Igualmente importante tem sido sua atuação na oferta de creches.

Avalorização das organizações não-governamentais não pode e não deve ser
interpretada como tentativa do Estado de se desresponsabiiizar pelo financiamento
da educação, inclusive porque a grande maioria dessas organizaçâes utiliza recursos
púbiicos. Mas há que se incentivar igualmente o trabalho voluntário e a organização
das comunidades, para, de forma particípativa, colaborar na gestão da escola, para
melhorara qualidade do atendimento escolar e para enriquecer o patrtmônio daescola,
prãticas essas que, em todas as democracias, constnuem manffestação do exercíeio
da cidadania responsável.

Rnalmente, devemos considerar ainda a ação da iniciativa privada na oferta
de serviços educacionais. A presença do ensino privado, tanto leigo como
confessional, constitui uma característica do sistema educacional brasileiro, desde
seus primórdios. Ele é indispensável n'J sentido de oferecer opções em termos de
valores culturais e de orientação confessional para a população, além de ampliar a
oferta de ensino. Em relação ao ensino privado, cuja contribuição não pode ser
desprezada nem desvalorizada, o papel do Poder Pública deve ser exercido através
da avaliação dos serviços prestados, no sentido de garantir sua qualidade. É
indispensável também que se assegure a observância das leis e normas que regem
osistema educacional, dentro dos marcos gerais de uma políticade defesados direitos
do consumidor.

Houve o cuidado, na apresentação do Plano, de procurar definir as
responsabiiidades da União. Para não sobrecarregar o texto, foi utilizado um sistema
de asteriscos: as metas que dependem, basicamente, da atuação da União estão
indicadas com um asterisco (*); aquelas que exigem a associação da União com os
estados, municípios ou organizações da sociedade civil, com dois asteriscos (**). As
metas não assinaladas são de responsabilidade dos trés últimos.

!i~:BSERVACÕES...

E METAS

15 a 17 18 e mais Idade
anos anos ignorada

7a14
anos"

4a6
anos

Oa3
anosTotal

o simples exame da legislação referente ao Plano Nacional de Educação indica
que, apesar da responsabilidade por sua apresentação caber, basicamen'te, ao
Gov~rno Federal, a colaboração dos estados e municipios na sua elaboração é
~~Idqrada fu~damental. De fato, o Plano N~cional de Eduaação, hierarquizando
pr,?n?ades naclonals e compromet~nd~'as dfferentes esferas de governo com seus
o~~tIVOS,deve expressar compromISSOs !Il'sumidos por todas as instâncias do Poder

P~blico,- União, estados e munícfpios - sem a que não poderá cumprir sua função
primordIal de atuar como elemento coordenador e articuladordo conjunto das políticas
voltadas paraa ed~cação nacional. Mais que um projeta de governo, o caráter nacional
do Plano pressupoe também a ampla participação de todos os agentes educativos:
profess.ores, est~?ante.s, dirigentes de e~tabelecimentos escolares e organizações
da sociedade CIVIl. FOI considerada particularmente importante a colaboração do
Conselho Nacional de Educação.

• Com o intuito de organizar o debate e de facilitar a participação mais ampla
posslve~dentro das limrtações do prazo para a elaboração do Piano, o Ministério da
E?uc.açao ~la?or.ou um documento preliminar com a indicação de problemas e
dlretnzes prinCipaiS e sugestões de metas a serem estabelecidas de forma a organizar
o debate. Além do mais, considerando que metas realistas dependem de inform~ções
adequadas sobre a situação atual, o Ministério da Educação preparou um conjunto
de informações estatísticas.

A fim de garantir que o documento preliminar expressasse não a visão particular
do Ministério da Educação, mas aquela que tem permeado as rPanífestações de todas
~ ~ntidades envolvida~ com a educação, incorporando o consenso já atingido, foram
~~~=:ãS~ ~:c~~~~~.raçao do projeto, documentos recentes que resultaram de ampla

O mais importante deies foi o Plano Decenal de Educação para Todos,
preparado de a,cordo com as recomendações da reunião organizada pela UNESCO e

realizada em Jomtien. na Tailândia, em 1993. Além deste, os documentos resultante~
de ameIa ,mobilização regional e nacional que foram apresentados pelo Brasil nas
confer.~n:las da UNESCO, constituíram subsidios igualmente importantes para a
preparaçao do documento Inicial. Foram particularmente relevantes os que resultaram
da participação do Brasil nos seguíntt::!s eventos: •

• Declaração de Nova Delhi - índia, 1993;

• Conferência Internacional sobre População eDesenvolvimento -Cairo, Egito; 1994;

• Cúpula Mundial de Desenvoivimento Social - Dinamarca, Copenhagem, 1995;

4' Conferência Mundial sobre a Mulher - Beijing, China, 1995;

• Afirmação de Ama0 - Jordânia, 1996;

• 45' Conferéncia Internacional da UNESCO - Genebra, Sui"a, 19S6;

• Declaração de Hamburgo - Alemanha, 1997.

Foram também utilizadas pesquisas recentes envolvendo os estudantes do
Ensino ~undamental. e d? Ensino Médio, as quais procuravam captar c sentimento, a
perce~çao e as ~splraçoes dessas crianças e jovens com relação à escola. Essas
pesqUl~as foram Importantes por indicarem o descon~antamento com asituação atual,
o des~10 de uma atmosfer~ de respeito nas relações que se dão· no âmbito da
comunidade escolar e de uma educação de melhor qualidade, capaz de assegurar O
acesso ao mercado de trabalho. '

As prioridades estabelecidas em termos dos diferentes níveis educacionais
desdobram-se em metas que contemplam não apenas os objetivos asafem atendidos
mas as condições necess4rias para a sua realização. •

· Além das metas referentes aos diversos nfveis de ensino, contemplam~
tambem outras que perpassam o sistema no seu conjunto ou atendem necessidades
específicas de segmentos da população: a formação de professores, essencial para
a~~egu!ar a qualidade do ensino em todos os níveis; o desenvolvimento e plena
utlhzaçao das novas tecnologias educacionais, tanto para suprir carências do sistema
re~ular de ensino presencial, através daoferta de recursos pedagógicos extremamente
eflcazes~ como para democratizar o acesso à educação formal e informal pela
educ~ça.o a.distância; a educação indigena, a fim de assegurar os direitos
constitUCIOnaIS dessas populações; a educação especial, de forma a garantir o efetivo
aces~o ~o proces~o educativo por parte de crianças que se encontram hoje
marginalizadas no sistema. Finalmente, o Plano contempla ainda metas referentes à
gestão e ao finan~iamento do sistema, que constituem os instrumentos indispensáveis
para sua execClçao.

. N? se.u conjunto, o Plano procurou seguir a ordenação que conforma a própria
LeI de Dlretnzes e Bases da Educação Nacional.
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Público, às crianças de Oa 6 anos de idade. Particularmente significativa foi a inclusão
de toda a Educação Infantil, que se destina a essa faixa etária, na concepção de
Educação Básica, a qual se estende até a conclusão do Ensino Médio.

A nova relevância assim atribuída à Educação Infantil corresponde ao
reconhecimento do papel crucial dos primeiros anos de vida no desenvolvimento
integrado das potencialidades pslquicas do ser humano, náo apenas no que dizrespe~o
às suas dimensões intelectuaís e cognitivas, mas também ao equilíbrio emocional e à
sociabilidade qu~ são essenciais à fqrmação da pessoa e do cidadão.

A importáricia que a legislação atribui á Educação Infantil responde também a
duas outras ordens de preocupação. Em primeiro lugar, aquelas relativas às profundas
transformações que asociedade modemaestá produzindo nas condições desocialização
das crianças. A diminuição do tamanho das famílias, a instabilidade das relações
conjugais, o enfraquecimento dos laços de parentesco e vizinhança assim como o
trabalho feminino fora de casa têm reduzido enormemente o ámbito da sociabilidade
infantil, empobrecendo o universo afetivo e o aprendizado da convivência em grupo. A
escolarização precoce, suprindo essas deficiências, torna·se assim uma exigência da
vida moderna. Em segundo lugar, a legislação traduz a preocupaçáo dos educadores
com as profundas desigualdades sociais que caracterizam a sociedade brasileira. Em
virtude dessas desigualdades, as oportunidades educacionais, os estímulos intelectuais
e as próprias condições de desenvolvimento iísico oferecidos às crianças das camadas
sociais de renda mais elevada estão freqüentemente ausentes no horizonte econômico
e cultural da população mais pobre, criando-se, desta forma, mecanismos poderosos
para a sua reprodução e manutenção. Nesse contexto, a Educação Infantil apresenta·
se como um fator de enorme alcance na promoção de uma efetiva democratização do
acesso, por parte de toda a população, aos beneficios do desenvolvimento econômico
e cultural e à proteção contra os aspectos nocivos de uma urbanização descontrolada

Esta nova concepção de Educação Infantil e sua inserção na educação básica
são particularmente importantes no que diz respeito às creches.

A pré-escola, de forma geral, sempre foi considerada, no Brasil, como parte
integrante do sistema escolar, embora seu alcance tenha sido restrrro a tima proporção
relativamente pequena da popuiação e não tenha eia merecido a importância que tem
hoje. A integração da pré-escola ao sistema educacional fica evidenciada pelo fato de os
eensos escolares,hámuitos anos, incorporarem dados sobre as instituições que amantêm.

As creches, ao contrárío, estiveram tradicionalmente subordinadas ao sistema
de assistência social, e até hoje não possuímos dados estatísticos confiáveis nem
sobre o número desses estabelecimentos nem sobre a população atendida - oCenso
Escolar não as menciona. Foram, no passado, concebidas para atender às mães da
população de baixa renda, na qual o trabalho feminino, freqüentemente essencial
para asubsístência da família, promove uma situação de abandono ou de atendimento
muito precário aos filhos pequenos. Os cuidados físicos constituiam a preocupação
central de muitas dessas instituições e raramente se levaram em conta as necessidades
afetivas e cognitivas das crianças, assim como se ignoraram tanto a necessidade de

qualificação profissional para o pessoal encarregado das tarefas de atendimento quanto
o enorme potencíal educatívo desse tipo de instituição. A inclusão das creches na
Educação Infantil, como parte do sistema educacional, constitui um enorme passo
para superar as limitações de muitos desses estabelecimentos.

Entretanto, ao instituir a categoria de Educação Infantil, a legislação manteve a
distinção entre creche e pré-escola, o que se justifica em funçáo das necessidades
diferenciais 'de atendimento associadas às diferentes faixas etárias. Essas diferenças
no tipo de atendimento a ser oferecido são melhor contempladas através do
estabelecimento de metas específicas para as cr~ches e para a pré-escola.

A dimensão educativa da creéhe está indissoluvelmente ligada ao atendimento
das necessidades físicas mais elementares, uma vez que as crianças muito pequenas
dependem integralmente dos adultos para higiene, alimentação e repouso. As
instalações físicas, portanto, são diferentes daquelas apropriadas às crianças de mais
idade. Além disso, éatravés do relacionamento efetivo com os adultos que elas recebem
os estímulos necessários para o desenvolvimento de suas capacidades sensório~

motoras, cognitivas, comunicativas e emotivas. Trata-se, portanto, de um atendimento
integral, muito diferente daquele que caracteriza normalmente a relação professor
aluno. Se é importante transformar a creche numa instituição educativa, é igualmente
essencial que se evite escolarizá-la.

Afonnação de pessoal qualilicado paratrabalhar em creches não pode se confundir
com a formação regular para o magistério. Há outros profissionais cuja fonnação os toma
competentes para exercer esse trabalho: enfermeiras, médicos pediatras, psicólogos e
assistentes sociais com formação específica. tanto quanto professores.

É necessário também que não se subestime a capacidade de mulheres e de
mães de família com pouca escolaridade realízarem competer.temente muitas das
tarefas próprias das creches, ínclusive oferecendo apoio afetivo às crianças, 'desde
que devidamente orientadas.

Devemos reconhecer ainda que a extrema relação de dependência. inclusive
~fetiva, da criança em relação â mãe e a importância que hoje se atribui ao aleitamento
materno fazem com que a permanência da criança no ambiente doméstico seja uma
alternativa náo só possível, mas freqüentemente desejável em relação à creche,
especialmente no primeiro ano de vida.

Por isto mesmo, em nenhum país se pretendeu universalizar o atendimento
das crianças em creche, e a permanência junto à mãe tem sido estimulada através de
programas de apoio e de orientação materno~infantis.

Programas de assistência materno-infantil são, no Brasil, tão ou mais necessários
do que em outros países e devem ser desenvolvidos mediante a cooperação entre as
Secretarias de Educação, Satide e Assistência Social, de forma integrada ou paralela
ao ::J.tendimento nas creches.

Convém·também não submeter as creches a um mOdelo UnlCO e rígido. Diversas'
formas de atendimento integral ou parcial às crianças de até três anos vêm sendo ofere~

Cidas por organizações não-governamentais, igrejas e mesmo através de iniciativas da
própria comunidade, Se bem que seja necessário estabelecer um programa de contra-

la e orientação para evitar que essas iniciativas se transformem em meros depósitos de
crianças, é igualmente importante que não se ignore seu enorme potencial para prover
atendimento adequado às crianças de faixa etária de Oa 3 anos.

Finalmente, se as creches não são, fundamental e exclusivamente, instituições
de assistênciasocia! ede saúde, essas duas dimensões estão integradas n.as atividades
das crer:hes, especialmente aquelas que atendem á população de menor renda.

Éindispensável, portanto, que os recursos destinados à instalação, manutenção
'eanipllação d(lS creches não se restri,njám àquele" provenientes da área daa(1ucaÇão,
mas integrem contribuições dos setores de saúde e assistência social.

As prê-escolas, por outro lado, destinadas a 'crianças com maior grau de
aut?no.~ia no que diz res~eito à higiene, GOmunicação verbal, ali~entação e
SOCIabilidade, podem funCionar dentro de outro padrão de organização mais
prpp,iamente escolar e exigem .pessoal com quallfícação própria de magistério,

,devendo ser integralmente"mantidas com os recursos da educação. Além <!lo mais, há
consenso de.que é desejável sua gradual universalização, tendo em vista Os grandes
benefícios.CIMe decorrem da escolarização precoce. .

Com as diferenças próprias que caracterizam creches e pré-escolas, o Pfano
Nacional de Educação precisa contemplar de fonna integradaa ampliação e a melhoria
da qualidade do atendimento e da formação oferecidas às crianças de Oa 6 anos.

No que diz rc.peito à expansão da Educação Infantil, a precariedade dos dados
referentes às creches constitui um enorme empecilho para o planejamento. Sabemos
que essa faixa etária compreende, hoje, f 2.486.246 de crianças, e que suaparticipação
~o conjunto da população vem'declinando em virtude daquedadas~ de natalidade.
E indispensável que se crie um sistema de informações estatísticas so!;>re as creches,
a fim de que se possa realizar uma previsão adequada das necessidades e
possibilidades de expansão das matrículas. Pode-se entretanto fazer uma estimativa
de crescimento, para atingir, no final da década, pelo menOll um terço d" faixa etária,
o que poderia ser considerado uma cobertura de atendimento adequado, quando
comparado ao de outros países em desenvolvimento.

No caso da pré-escola, os dados estão disponfveis. O sistema cresc~u muito
nos ültimos anos, e hoje, para uma população de 9.539.656 de crianças na faixa etária
de 4 a 6 anos, há 4.270.376 de matriculas, às quais se deve acrescentar mais 481.179
crianças de menos de 7 anos em classes de alfabetização. No conjuntó, istó signifíca
que o sistema comporta atualmente cerca de metade da faixa e1ária. Considerando
se ainda a redução progressiva da taxa de natalidade, que diminui a participação
dessa faixa etária na população total, é viável prever a possibiiidade de, na décad'a,
atingir pelo menos dois terços da faixa etária, o que está em confonnidade com as
taxas brutas de crescimento das matrículas registradas nos censos escolares dos
últimos anos. É importante, neste crescimento, garantir, em cinco anos, a
universalização do atendimento às crianças de seis anos de idade, a fim de cumprir o
objetivo de ampliar o Ensino Fundamental para nove séries.

Na formulação das metas para a Educação Infantil, considerou-se ainda que,
pela nova legislação, o atendimento é de responsabilidade dos municípios, o que em
grande parte já ocorre. Dada a importância da Educação Infantil, é ne"'lSsário que,

Tabela 1.1 • Educação Pré-Escolar· Matrícula
Brasil· 1991 e 1996

Dependência Admlnictratlva Crnclmento
LocIUzaçio

%Faixa Etárfa

Total 3.628.2as 100,0 4.270.376 100.0 17,7
Dependência Administrativa

Federal 15.058 0,4 2.477 0,1 -as,6
Estadual $12.730 24.1 759,187 17.8 ·13,0
MuniCípal 1.711.032 47,2 2.489.225 58,3 45,5
Particular 1.029.465 28,4 1.019.487 23,9 -1,0

Localização

Urbana 3,112.857 as,6 3.ll23.025 84,8 16,4
Rural 515.428 14,2 647.351' 15,2 25,6

Faixa Etária

menos de 4 anos 340.326 9,4 V2.011 6,4 -20,1
4a6anos 2.989.156 82,4 3,543.133 83,0 16,5
mais de 6 anos 298.$03 8,2 455.232 10,7 52,4

Fonlll: MEC/lNEP/SEEC

garantida a aplicação de 15% dos recursos destinados à educação no Ensino
Fundamental, como é justo e necessário, os restantes 10% sejam destinados
prioritariamente às creches e pré-escolas. Esses recursos, judiciosamente aplicados,
serão suficientes para a ampliação e melhoria do sistema atual naqueles municiplos
economicamente viáveis, isto é, que contam com recursos próprios além dos
provenientes das transferências. Há entretanto uma imensa maioria de municlplos
pobres, nos quais os recursos serão insuficientes_ Poresta razão, não SÓ é indispensável
li continuidade da ,colaboração que vem sendo prestada por organizações não
govemamentais, mas ê igualmente imprescindível a priorização daoferta de assistência

financei~a e técnica da União para os municípios de menos recursos, utilizando, de
fonna integrada, no caso das creches, recursos provenientes dosórgãos governamentais
envolvidos com saúde e assistência social.

A polilica que está sendo proposta, de forma realista, neste Plano Nacional de
Educação, garantirá, na Década, um saUo qualffativo e qqanlitativo na Educação Infantil,
com repercussões de longo alcance na escolarização posterior.
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1.2. Metas

1.2.1. Creches

1. Ampliar a oferta de creches em, pelo menas, 5% ao ano, de forma a atender,
até o final da década, pelo menos um terço da população de até 3 anos de idade, com
prioridade para a população de menor renda.

2. Elaborar, no prazo de um ano, diretrizes nacionais que definam as condições
mínimas de infra-estrutura indispensáveis para o funcionamento adequado das cre
ches e que, respeitando as diversidades culturais e regionais e levando em conside
ração o número de crianças at.endidas. assegurem o atendimento das necessidades _.
das crianças em termos de:*

a) espaço, iluminação, insolação e ventilação;

. b) higiene das crianças e do ambiente das creches;

c) preparação dos alimentos;

d} repouso;

e) espaço interno e externo para movimentação e atividades lúdicas;

f} mobiliário, equipamentos e materiais didático-pedagógicos indispensáveis
à estimulação cognitiva e sensório-motora necessária nesta faixa etária

3. Assegurar que, no prazo de dois anos, os munidpios estabeleçam progr!'fT1as
para a adaptação das creches às diretrizes nacionais.

4. Definir. no prazo de um ano, diretrizes nacionais que estabeleçam os
componentes educativos mínimos aserem oferecidos nessas instituições e as demais'
condições para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social das crianças.*

5. Assegurar que, no prazo de três anos, todos os municípios hajam elaborado
sua definição de componentes educativos mínimos, com base nas diretrizes nacionais.

6. Universalizar, em cinco anos e de modo progressivo, a observância das
diretrizes e condições constantes dos itens 3 e 5.

7. Garantir que, em cinco anos·...todos os dirigentes das creches possuam, no
mínimo, formação específica em nível médio.

8. Garantir que, em dez anos, todos os dirigentes das creches possuam
formação apropriada em nivel superior.

9. Assegurar que, em cinco anos, em todas as creches, haja pelo menos um
profissional com habilitação especifica em nível de Ensino Médio paracadavinte crianças.

10. Prever qua, em dez anos, em todas as creches, haja pelo menos um
profissional com formação superior para cada vinte crianças.

11. Estabelecer um programa nacional, com a colaboração entre União, estados
a municípios, para a formação em serviço dos profissionais para as creches, de forma
a atender às metas 7, 8, 9 e 10.**

12. Estabelecer, em dois anos, em todos os municipios, programas de formação
e orientação para o pessoal auxiliar das creches. •

13. Exigir, em cinco anos, escolaridade minima de Ensino Fundamental para o
pessoal auxiliar das creches, estabelecendo programas de formação em serviço para
os que não possuam a qualificação necessária

. 14. Estabelecer, em to'dos os municipios, um sistema de controle e supervisao
das creches particulares, públicas e conveniadas, a fim de assegurar as condições
mínimas estabelecidas neste Plano.

15. Assegurar, em todos os municlpios, programas adequados de alimentação
para as crianças das creches mantidas pelo Poder Público.

16. Assegurar que as crianças com necessidades educativas especiais sejam
atendidas, sempre que possível, na rede regular de creches, respeitando o direito e a
necessidade de atendimento especializado.

17. Assegurar a colaboração entre os setores responsáveis pela educação,
saúde e assistência social para a manutenção, expansão, administração, avaliação e
controle das creches.

18. Estabelecer, até o final da década, em todos os municípios e com a
colaboração dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência social e
com o apoio de organizações não-governamentais, programas de orientação e apoio
às mães comfJlhos de Oa3 anos, oferecendo, inclusive, assistênciafinanceira, juridica
e de suplementação alimentar nos casos de pobreza, violência doméstica e
desagregação familiar extrema.

19. Incluiras creches públicas no sistema nacional de estatísticas educacionais
dentr~ do prazo de três anos e estender o sistema, progressivamente, para incluir
tambem as do setor privado.**

20. Observar as metas estabelecidas nos capitulas referentes à Educação
:~:~~~:~FinaflCiamento e Gestão e á Formação do Magistério que dizem respeno

1.2.2. Pré-Escola

t. Assegurar uma expansão anual de pelo menos 5% na oferta de vagas nas
pré-escolas mantidas gratuitamente pelo Poder Público, com prioridade para a
popuiação de menor renda.

2. Universalizar, em cinco anos, o atendimento. às crianças de seis anos de
idade em pré-escolas, de forma a preparai o sistema para, a partir do sexto ano de
vigência do Plano, expandir o ensino fundamental de oito para nove séries, com início
a partir dos seis anos, eliminando a repetência nessa idade e articulando os dois
níveis de ensino.

3. Definir, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra~strutu~a

para as pré-escolas, compatíveis com as realidades regionais, incluindo condições
adequadas de: **

a) espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;

b) instalações sanitárias e condições mínimas de higiene em todos os edifícios
escolares;

c) rede elétrica;

d} instaiações adequadas para '0 serviço da merenda escolar;

e} adequação.. ,çlçs,edificios para at~nder às crianças portadoras de necessi
dades especiais;

f} espaço para esporte e recreação;

g} mobiliário, equipa"';ento e materiais didático-pedagógicos, incluindo livros,
brinquedos e outros materiais de apoio às atividades escolares.

4. Garantir que só se construam novas pré-escolas dentro dos padrões mínimos
estabelecidos, nó qúe diz respeno aos itens de "a" a "I".

5. Garantir. em cinco anos, a adaptação progressiva dos prédios escolares, dI
forma a obedecer padrões mínimos estabelecidos nos itens de "a" a "f".

6. Estabelecer, em todos os municípios, programas progressivos de fornec~
menta a todas as suas pré-escolas, de ma!eriais didático-pedagógicos adequados, .
indicados no item "g" ,ja meta 3, de forma a assegurar, em cinco anos, a observância
dos padrões mínimos.

7. Definir, no prazo de um ano, parâmetros curriculares e diretrizes pedagógi
cas nacionais p"~a ~ pré-escola.*

B. Estabelecer medidas para assegurar que, em três anos, todos os estados e
municípios tenham estabelecido suas diretrizes pedagógicas para a pré-escola e que
todos os estabelecimentos escolares tenham lormulado seus projetos pedagógicos,
observando as sugestões dos perãmetros curriculares e diretrizes pedagógicas nacionais.

9. Garantir, no prazo de cinco anos, que todos os professores da pré-escola
possuam no mlnimo habilitação específica em nivel de 2l! grau. '

10. Criar, nos estados e municípios, programas de formação em serviço que
permitam aos docentes em exercício adquirir a formação mínima estabelecida para'
esse nível de ensino, assegurando a colaboração técnica e financeira da Uniâq aos
municipios ou conjuntos de municípios de menores recursos.**

11. Garantir que, no prazo de dez anos, todas as pré-escolas sejam dirigidas
por especialistas com formação em nível superior~

12. Estabelecer, ~m cinco' anos, nos sistemas de ensino responsáveis pelo
atendimento dessafab<a etária, sistemas de avaliaQão das condições de funcionamento e
do açompanhamento dapré-escola, observando o cumprime'1to das diretrizes nacionais.

.. 13. Valorizar a participação da comunidade na gestão, na manutenção fisica,
na melhoria do funcionamento das pré-escolas e no enriquecimento dos recursos
didático-pedagógicos disponíveis, inclusive no que se refere ás atualizações de
tecnologias educacionais, sem eximir o Poder Público de suas responsabilidades.

14. As~egurar recursos, através da colaboração entre União, estados e munido
pios, para manter programa de merenda escolar para a pré-escola.**

15. Extinguir as classes de alfabetização, incorporando as crianças de menos
de sete anos n? pré-escola e as de sete anos e mais no ensino fundamental regular.

16. Observar as metas estabelecidas nos capítulos referentes à Educação
Especial, Financiamento e Gestâo e Formação e Valorização do Magistério, que dizem
respeno à pré-escola

~;::~ > •

'f::.; ~ ENSINO FUNDAMENTAL

2.1. Observações Gerais

Existe hoje, no Srasil, um amplo consenso sobre a situação e os problemas do
Ensino Fundamental.

Há concordância, em primeiro lugar, sobre o fato de que a exclusão da escola
na idade própria, seja por incúria do Poder Público ou por omissão da familia e da
sociedade, é a forma mais pelVersa e irremediável de exclusão social, pois nega o
direno elementar de cidadania, reproduzindo o círculo da pobreza e da marginalidade
e alienando qualquer perspectiva de futuro para milhões de brasileiros.

Aconsciêncíadesse fato e a mobilização social que dela decorre têm promovido
esforços coordenados das diferentes instâncfas do Poder Público que resultaram numa
evolução muno positiva do sistema de Ensino Fundamental como um todo, tanto em
termos de cobertura quanto de eficiência. Os dados mais recentes, condensados na
Tabela 2.1, indicam claramente esta evolução.

Considerando-se o número de crianças de 7 a 14 anos matriculadas no Ensino
Fundamental, o índice qe atendimento dessa faixa etária (taxa de escolarização líquida)
aumentou, entre 1991 e 1996, de 86% para cerca de 91%. O progresso foi
ir,1pressionante, mas as diferenças regionais são ainda bastante acentuad"s.
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Esse aumento se dá quase todo através da ampliaçáo do setor público estadual
e municipal. O Censo Escolar de 1996 indicaque o ensino privado "bSorve hojeaponas
11,2.%das matrfcul~ ~Y.emdec.rescendo em termos daparticipação relativa.nos últimos'
anos.

Se consfderarmos, por outro lado, o número de crjanças de 7 a 14 anos
efetivamente matriculadas em algum nível de ensino, o que inclui algumas que estão
na pré-escola, outras que freqúentam classes de alfabetizaçáo, além de uma parcela
muito reduzida que já ingressou no ensino médio, o atend.imento é ainda m~;or e o
progresso igualmente impressionante: entre 1991 e 1996, essa taxa de atendimento
cresceu de 91,6% para 96%, o que está muito próximo de uma universalização real
do atendimento.

Por outro ~do. se compararmos o número de crianças entre 7 e 14 anos com o
número de matriculas no Ensino Fundamental (taxa de escolarização bruta), o resultado
!\ s~rpr!l"Odente. Estão matriculadas no Ensino Fundamental brasileiro mais de 33
milhões de crianças, número muito superior ao de crial1ças de 7 a 14 anos e que
representa 116% dessa laixa etária. tsto significa que há muitas crianças matriculadas
no Ensino Fundamental com idade acima de quatorze anos.

Tabela 2.1 - Taxas de Escolarização Bruta e Uquida na faiXa et~ria de 7 a 14
anos 8ras~1 e Regiões -1991 e1996 ,

População Matl'Ícutano Tax:ade I' Matricula no Taxa de

Região/Ano de ensino Escolarização Ensino Escolarização
7814 Fundamental Bruta Fundamental Uqulda

'. .nos Total % . 7814ao09 %

Brasil

1991 27.611.580 29.203.724 105,8 23.777.428 86,1

1995 28.525.815 33.131.270 116,1. 25.909.860 90,8

Norte

1991 2.248.157 2.248.339 99,9 1.780.876 79,2

1996 2.417.649 2.820,531 1'6,7 2.171.209 89,13

Nc.rdeste

1991 9.010.532 8.650.474 96,0 6.528.914 72,5

1998 9.180.333 10.475.469 114,1 7.601.089 82,8

Sudeste:

'1991 10.737.33D 11,965.480 111 ,4 10.185.214 94.9

1998 11.127.665 12.9S6.874 116,5 10.558.852 94.9

Sul

1991· 3.811.660 4,201.369 110,2 3;589.194 94,2

1998 3.899.007 4.475.714 114,8 3.773.730 96.6

Centro-Oeste

1991 1.803.701 2.140,D62 l1B.S 1.693.230 93,4

1998 1.901.181 2.400.822 126,3 1.804.980 94.9

FontM: MEC,nNEP/SEEC 8 IBGE
NoIR: PopulllÇio1991 - C&nso Dêmogràlico -IBGE

Matrícula 199181996 - Cênco Escolar ~ MEC/lNEP/SEEC
População 19957-EstimatIYa-MECJlNEP/SEEC

Temos portanto umasijuação de inchaço nas matrículas do Ensin? Funda~:nt~I,

que decorre basicamente dadistorção idade/série, a qual, por sua vez, e consequenc!a
dos elevados indices de reprovação. De acordo com o Censo Escolar de 1996, mais
de 63% dos alunos do Ensino Fundamental têm idade superior á laixa etária
correspondente a cada série. No Nordeste essa situação é. mais dran:átlca,.chegando
a 80% o indice de distorção idade/série. Esse problema da a exata dlm~nsao do grau

de ineficiência do sistema educacional do Pais: os alunos levam em média 11,2 anos
para completar as o~o séries do ensino fundamental.

Tomando como relerência apenas as crianças de 14 anos, verificamos que do~

3 6 milhões de adolescentes nessa faixa etária, em 1996, apenas cerca de 620 mil
fr~qüentavama SIsérie do Ensino Fundamental. Além de indicar atr~o n~ per,::urso

colar dos alunos o que tem sido um dos principais latores de evas.ao, a sltuaçao de
~fstorção idade/sé;ie provoca custos adicionais aos ~istemas de enSinO, manten~o as..
crianças por período excessivamente longo no EnSinO Fundament~l. A correçao cnr:
distorção idade/série abre Fl perspectiva de, m'antendo-se o atual numero de vagas,
ampliar o ensino obrigatório para nove séries, com início aos seis anos de idade. Esta
medida é importante porque, em comparação cc.m os demais países, o. ingresso ~o

Ensino Fundamental é relativamente tardio no Brasil, sendo de seis anos a Idade padrao
nagrande maioriados sistemas, inclusive nos demais países da América Latina Corrigir
essa situação constitui prioridade da política educacional.

Tendo em vista este conjunto de dados e a extensáo das matrículas no Ensino
Fundamental, é surpreendente e extremamente preocupante que ainda haja crianças
lora da escola. O problema da exclusão ainda é grave no Br~sii. De acordo co~ a
contagem dapopulação realizada pelo IBGEem julhode 1996, sao cerca de 2,7 I1'\Ilhoes
de crianças de 7 a 14 anos lora da escola, parie das quais nelajá esteve e a abandon~u.

Um segmento desta população pode serreincorporado à escola regular e outro precisa
ser atingido pelos Programas de Educação de Jovens e Adultos, que serão abordados
em capitulo próprio.

A existência de crianças lora da escola e as taxas de analfabetism~estão
estreitamente associadas. Trata-se, em ambos os casos, de problemas localizados,
concentrando-se em bolsões de pobreza existentes nas periferias urbanas e nas áreas
rural9.

Na maioria das sijuações, o problema de ainda haver crianqas tora da escola não
tem como causa detennlnanteo déficit de vagas, estando mais relacionado àprecariedade
do ensino e às condições de exclusão e marginalidade social em que vivem segmentos
da população brasileira. Não basta, portanto, abrir vagas. Programas paralelos de
assistência a famliias são fundamentais para o aC8SS0 e a pennanência, na escola, da
população muito pobre, que depende, para sua subsistência, do trabalho infantil.

A desigualdade regional é particularmente preocupante, tanto em termos de
cobertura como de sucesso escolar. As regiões Norte e Nordeste. apesar do expressivo
aumento de 11 pontos porcentuais de crescimento entre 1991 e 1996, continuam
apresentando as piores taxas de escolarização do País. O Plano Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, assim como
9Projeto Nordeste, deve garantir os recursos para a correção dessas desigualdades.
E preciso.>jue a União continue atenta a este probiema, priorizando o auxílio técnico e
financeiro para as regiões que apresentam maiores deficiências. Mas a <"'Jlução
delinitiva depende, mais do que tudo, de uma vontade política da população e dos
governantes destas regiões para enfrentar a questão educacional.

Para corrigir este conjunto de deficiências, especialmente os lenõmenos
associados de repetência, distorção série/idade e evasão, o Plano Nacional dé
Educação deve contemplar medidas que não se restrinjam á olerta de vagas.

Em primeiro lugar, é preciso um investimento na qualificação dos proléssores,
de lonna a capacitá-los para olerecer um ensino adequado. De outro lado, é necessária
uma reforma curricular, como a que está sendo proposta pelos Parãmetros Curriculares
Nacionais, que torne o ensino mais relevante e mais ínteressante para os alunos.
Finalmente, deve-se promover a melhoria da inlra-estrutura 11slca das escolas
generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias educacionai~
em multimídia.

Por outro lado, precisamos não esquecer que sistemas de informação e de
avaliação são essenciais para o planejamento educacional. Já se lez muito neste

sentido, mas aconsolidação e aperfeiçoamento do Censo Escolar, assim como oSiste
ma Nacional de Avaliação da Educação Bàsica (SAEB) e a criação de sistemas com.
plementares nos estados e municipios, são fundamentais para promover a
universalização do acesso e inceptivar a melhoria do desempenho do Ensino
Fundamental.

Rnalmente, é ainda necessário reconhecer que todos os países que re~lIzaram

a eletiva democratização do ensino a curto prazo, como o Japão, a Coréia, a Indonésia
eCuba, não lograram atingir esse objetivo sem um intensoenvolvimento dacomunidade
na melhoria das condições de funcionamento das escolas. Este envolvimento não se
restringiu à população mais rica e mais escolarizada, mas incluiu o conjunto da
comunidade, criando-se, assim, uma forma de participação democrática efetiva na
educação pública. Não pode uma sociedade democrãtica e participativa acomodar-se
a uma visão paternalista do Estado, do qual se espera a resolução de todos os seus
problemas. S6 através do envolvimento direto terá a comunidade condições eletivas de
fiscalizar e cobrar as ações necessárias que cabem ao Poder Público.

2.2. Metas

1. Universalizar o acesso ao Ensino Fundamental e garantir a permanência de
todas as crianças de 7 a 14 anos na escola,.estabelecendo programas específicos de
colaboração entre União, estados e municípios para a superação dos délicits
educacionais mais graves, localizados em regiões específicas do Pais, em zonas rurais
e periferias urbanas.**

2. Integrar recursos do Poeier Público destinados à polílicasocial, nas três esferas
de governo, para desenvolvimento ele programas de bolsa escola, de fonna aassegurar
o cumprimento da meta anterior nos L- "Iaões de pobreza.**

3. Elevar, em pelo menos 70%, o número de concluintes do Ensino Funda.
mental, para o que se 10ma necessário:

a) diminuir em 5% ao ano as taxas de repetência e evasão;

b) regularizar o fluxo escolar de lorma a reduzir para nove anos, até o final da
década, o ·tempo médio de conclusão das séries do Ensino Fundamental,
prevendo-se, inclusive, a criação de programas emergenciais de acelera
ção da aprendizagem.

4. Assegurar a elevação progressiva do nivel de desempenho dos alunos
mediante a implantação, em todos os sistemas de ensino, de um programa de
monitoramento que utilize os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica e dos Sistemas Municipais e Estaduais de Avaliação que venham a
ser desenvolvidos.**

5. Estabelecer medidas para assegurar que, em três mos, todos os estados e
municípios tenham estabelecido suas diretrizes curriculare~ e que todas as escolas
tenham fo~mulado seus projetos pedagógicos. obse'rval~do as sugestões dos
parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de
Educação, dos Congelhos Estaduais de Educação e, quando lor o caso, dos Conselhos
Municipais de Educação.

6. Elaborar, no prazo de um ano. padrões mínimos nacionais de infra-estrutura
para o Ensino Fundamental, compatívejs com o tamanho dos estabelecimentos e com
as realidades regionais, incluindo:**

a) espaço, iluminação, ventilação e insolação d?S prédios escolares;

b) instalaç6es sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos
os edifícios escolares:

• M.tas que depencklm da irlidatiY:l da Urnio,
•• MlltM qutlexigamacolabofaçio da Urnioeom OUtrossétOfM govem&lTlftntaiS8~.
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c) espaça para esporte e recreação;

d) espaço para biblioteca;

e) instalações adequadas para o selViço de merenda escolar;

1) adaptação aos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores
. de'hecessidac,fes especiais;

g) acelVo para as bibliotecas, que incluam literatura, textos científicos, obras
básicas de referência e livros didático-pedagógicos de apoio ao professor;

h) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula,
como jogos educativos, mapas, material para ensino de ciências e outros;

i) telefone e reprodutor de textos;

D infra-estrutura de informática e de equipamento multimídia para" qnsino.

7. Garantir que não se construam novas escolas fora dos padrões mínimos
anotados nos itens de "a" a "f".

8. Adaptar as escolas existentes de forma a assegurar, em 5 anos, a obselVância,
pelo menos, dos itens de "a" a "f" e, em dez anos. da totalidade dos itens.

9. Estabelecer, em todos os sistemas de ensino e com o apoio da União e da
comunidade escolar. programas para equipar todas as escolas. gradualmente. com
os equipamentos discriminados nos itens de "9" a "j".**

10. Elevar de quatro para cinco o número de livros didáticos oferecidos aos
alunos das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, de forma a cobrir as áreas
que compõem os Parâmetros Curriculares Nacionais.**

11. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os alunos das
quatro séries finais do Ensino Fundamental, com prioridade para as regiões nas quais
o acesso dos alunos ao material escrito seja particularmente deficiente.**

12. Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado pelo
Ministério da Educação.'

13. Substituir classes isoladas unidocentes porescolas de, pelo menos, quatro
séoes, de forma a reduzir em 50% o número de estabeiecimentos desse tipo existentes.

14. Associar as classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de. pelo
menos. quatro séries completas.

15. Prover transporte escolar nas zonas rurais, quando necessário, através da
colaboração financeira entre a União, estados e municfpios, de forma a garantir a
escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do professor.**

16. Garantir, com a colaboração entre a União, ~stados e municípios, o provH
menta da merenda escolar e a elevação progressiva dos seus níveis calóricos e'
protéicos.**

17. Universalizar, em três anos, a instituição de Conselhos Escolares ou órgãos
equivalentes nas escolas, a fim de assegurar a participação da comunidade nagestão
escolar.**

18. Assegurar a autonomia das escolas tanto no que diz respeito ao projeto
pedagógico como em termos de recursos financeiros públicos suficientes para a
manutenção do cotidiano escolar.**

19. Valorizar a participação da comunidade na gestão, manutenção fisica e
melhoria do funcionamento das escolas, incentivando otrabalho v~luntãrio, sem eximir
o Poder Público das suas obrigações constitucionais.

20. Ampliar, dentro de cinco anos, o Ensino Fundamental obrigatório para nove
séries, com início aos seis anos de idade.*

21. Assegurar, dentro de três anos, que a jornada escolar dos alunos dos cursos
diurnos compreenda. pelo menos. 20 horas semanais de efetivo trabalho em sala de
aula.

22. Eliminar, dentro de três anos, a existência, nas escolas, de mais de dois
turnos diurnos e um turno noturno, sem.prejulzo do atendimento da demanda.

23. Ampliar progressivamente a ~xlensão da jornadaescolar, def~rmaa permitir
a Implantação, em 10 anos. de um tumo único em todas as escolãs. que abranja. pelo
menos, o pe\iodb das 9 às 16 horas.

24. Estabelecer. em dois anos, a reorganização curricular dos cursos noturnos,
de forma a adequá-los às caraeterlsticas da cli~ntelae prover a eliminação gradual da

necessidade de sua oterta, a não ser no caso da Educação de Jovens e Adultos e de
classes de aceleração de aprendizagem.

25; Dotar ~ escolas, gradualmente. de profissionais que ofereçam suporte
pedagógico às atIVIdades dos docentes, cumprindo funções de direção. orientação.
coordenação e planejamento da ação educativa.

.26:lntegrar as atuais funções de supelVisão e inspeção ao sistema de avaliação
e auto-avaliação da insliluição escolar.

27. ObselVar as metas estabelecidas nos capitulas referentes à Formação de
Professores. Educação Especial, Educação a Distância, Financiamento e Gestão no
que diz respeito à Educação Fundamentai. •

ENSINO MÉDIO

3.1. Observações Gerais

Considerando o processo de modernização em curso no Pais, o Ensino Médio
tem um importante papel a desempenhar. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos
que lutam para superar o subdesenvolvimento, a expansão do Ensino Médio tem sido
um poderoso fator de formação para a cidadania e de qualificação do trabalhador.

Essa qualificação não significa necessariamente ensino técnico (embora este
seja importante). mas se processatambém pelaformação gerai, pelo aprofundamento
do domínio da língua, da matemática, das ciências, tanto as exatas quanto as humanas,
bem como pelo aprendizado de uma Ilngua estrangeira. notadamente a inglesa ou
espanhola.

É justamente em virtude disto que, no caso brasileiro. é particularmente
preocupante o reduzido acesso ao Ensino Médio, muito menor que nos demais países
latino-americanos em desenvolvimento.

A Contagem da População realizada pelo IBGE em 1996 acusa uma população
de 10.369.278 de habitantes na faixa etária de 15 a 17 anos. Estavam matriculados no
Ensino Médio. no mesmo ano, 5.739.077 de estudantes. Isto signíficaque. idealmente.
se ofluxo escolar estivesse regularizado, o Ensino Médio comportaria pouco mais da
metade de jovens desta faixa etária. Isto é muito pouco. especialmente quando se
considera a acelerada elevação do grau de escolaridade que está sendo exigido pelo
mercado de trabalho. A situação agrava-se quando se considera que. no caso dó
Ensino Médio. os cálculos das taxas de atendimento dessa faixa etária são pouco
informativos. por diversas razões. Em primeiro lugar porque. em virtude das elevadas
taxa,s de repetência no Ensino Fundamental, os jovens chegam ao Ensino Médio bem
mais velhos. Em segundo lugar. porque há um grande número de adulios que volta à
escola vários anos depois de concluir o Ensino Fundamental. Em virtude dessas duas
condições, o Ensino Médio atende majorilariamente jovens já inseridos no mercado
de trabalho, que estudam à noite (fabela3.1).

O número reduzido de matrículas no Ensino Médio não se explica, entretanto.
por um desinteresse por par1e do Poder Público em atender à demanda. pois a oferta
de vagas na l" série do Ensino Médio tem sido consistentemente superior ao número

. de egressos aa81 séoe do Ensino Fundamental. A exclusão ao Ensino Médio deve-se
às baixas taxas de conclusão do Ensino Fundamental. que. por sua vez, estão
associadas à baixa qualidade do ensino, da qual resuliam os elevados índices de
repetência e ·evasão. Por essa razão. a expansão necessária do Ensino Médio deve
estar vinculada ao aumento da taxa de sucesso escolar do Ensino Fundamental.

Tabela 3.1 • Ensino Médio· Matrícula
Srasil. ·1991 e 1996

Dependaftclll AdmlnlBtraUva 1991 1_ Cresc!mento

Localização Valor I Valor I -
Faixa EUrla Absoluto % Absofuto % %

1bla1 3.770.230 100.0 5.738.077 100.0 =Dependencia Adminlslratlve

Federal 103.092 2.7 113.091 2,0 9,~

Estadual 2.472.757 65,6 4.,137.324 72,1 67.3

Munícipal 176.769 4.7 312.143 5.4 76.6

Particular 1.017.612 27,0 1.176.519 .20.5 15.6

localização

Urbana 3.729.800 98.9 5.675.576 98.9 52,1

Rural 40.430 1.1 63.501 1,1 57.1

Faixa Etária

menos de 15 anos 128.804 3.4 99.416 1,7 -22,8

1Sa 178n05 1.625.789 43.1 2.525.326 44.0 SS,3

mais de 17 anos 2.015.637 ':sa,S 3.114.335 54,3 M,S

Font.; MECIlNEPtsEEC.lnlorme Estatístico lNEP/MEC 1996.

Há, entretanto, aspectos positivos no panorama do Ensino Médio brasileirO. O
mais importante deles é que este foi o nível de ensino que apresentou maior taxa de
crescimento nos últimos anos em todo o sistema. Apenas no período de 1991 a 1996,
a matrícula evoluiu de 3.770.230 para 5.739.077 de alunos. de acordo com o censo
escolar. o que está claramente associado à meihoria do Ensino Fundamental e à
ampliação do acesso ao Ensino Médiojáacorridas. Nos próximos anos, como resultado
do esforço que está sendo feito no sentido de elevar as taxas de conclusão da 8"
série. a demanda por Ensino Médio deverá se ampliar.d~ forma explosiva. A expansão
deste nível de ensino, portanto, deve estar clararnentéplanejada nas metas do Plano
Nacional de Educação, ainda mais quando se leva em conta que sua universalização
progressiva constitui exigência da Lei de Diretrizes e Bases.

Entretanto. no caso do Ensino Médio. não se trata apenas de expansão. Entre
os diferentes níveis de ensíno, esse foi o que enfrentou, nos últimos anos, a maior'
crise em termos de ausência de definição dos rumos que deveriam ser seguidos em
seus objetivos e em sua organização.
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A recente reforma do Ensino Médio, proposta pelo Ministério da Educação,
procura assegurar que a expansão seja feita com qualidade, introduzindo uma nova
concepção curricular que, atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases
permite urna formação geral sólida, favorece a continuidade dos estudos e possibilit~
uma preparação para o trabalho, através de disciplinas optativas que capac~em os
alunos para exercer atividades profissionais n!J setor terciário da economia.

A nova concepção. pela versatilidade e f1exibilid.ade, tornm:á viável a continui~

de da expansão desse nivel de ensino. A implantação da reforma const~uimeta im
portante do Plano Nacional de Educação.

Por outro lado, o estabelecimento de um sistema de avaliação do desempe"
nho dos alunos, à semelhança do que ocorre com o Ensino Fundamental. é essencial
para o acompanhamento da reforma e paraas correções de rumo que se façam
necessárias.

As melas de expansão da oferta e de melhoria da qualidade do Ensino Médio
devem estar associadas ãs de formação, 'I'apacitação e valorização do magistério,
tratadas em uma outra parte deste documento. Reconhece-se que a carência de
professores da área de ciências constitui problema fundamental, que prejudica a

qualidade do ensino e dificulta tanto a manutenç'io dos cursos existentes quanto a
sua expansao.

A Emenda Constitucional /10 14, assim como a Lei de Diretrizes e Bases, atribui
ao Estado a responsabilidade pela manutenção e desenvolvimento' deste nivel de
ensino. De fato, os estados têm arcado com esta responsabilidade. a surpreendente
crescimento do Ensino Médio se dllVe, basicamente, às matrículas .em
estabelecimento~estaduais; que'hoje absorvem mais de 70% das matrículas (rabela
3.1). a que tem diminuido é a matricula no salor privado, atestando o caráter cada vez
mais público desse nivel de ensino. Mas se os estados têm col}Seguido, até agora,
manter e expandir o Ensino M~dlo, a expansão futura dependerá de uma utilização
Judiciosa dos recursos vinculados à educação, especialmente porque não hã, para
este nível de ensino, recursos adicionais como os que existem para o Ensino
Fundamental através do Salário Educação. Desde que os estados estão Obrigados a
aplicar 15% dos recursoS de impostos no Ensino Fundamental,'os demais 10%
vinculados à educãção deverãà ser aplicados, prioritariamente. no Ensino Médio. Essa
contribuíção de recursos deve prover fundos suficientes para a ampliaçáo desse nível
de ensino, especialmente quando se considera que o Ensino Fundamental consta de
oito séries, e o médio, de apenas três; isto significa que, mesmo com a universalização
do Ensino Médio, o número de alunos matriculados será, no máximo, de 35% daquele
atendido no nivel fundamental.

Há dese considerar entretanto que, em mu~osestados, a ampliação do Ensino
Médio vem competindo com a criação de universidades estaduais. a mais razo~vel

seria promover a expansão do en·sino superiorestadual com recursos adicionais, sem
comprometer os 25% consmucionalmente viriculados à educação, que devem ser
destinados prior~ariamenleà Educação Básica.

As melas do Plano Nacional de Educação estão orientadas para implantar a
reforma necessária nesse nível de ensino e expandir o sistema.

3.2. Metas

1. Ampliar, progressivamente, a matricula no ensino médio, de forma a atender,
no final da década, a pelo menos 80% dos concluintes do Ensino Fundamental.

2. Implantar e consolidar, no prazo de cinco anos, a nova concepção curricular
estabelecida pela reforma do Ensino Médio proposta pelo Ministério da Educaçáo e

,do Desporto.

3. Estabelecer e consolidar, em cinco anos, um Sistema Nacional de Avaliação
do ~nsin9 Médio que permita aferir a qualidade da formação oferecida."

4. MeJhorar o aproveitamento dos',a1unos do Ensino Médio, de forma a atingir
, ryivçis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de
,Avaliação da Educação Bãsica (SAEl3) e pelos sistemas de avaliação que venham a
ser implantados nos estados. •

5. Reduzir, em 5% ao ano, a repetência e a evasão, de forma a diminuír para
quatro anos o tempo médio para conclusão do Ensino Médio.

6. Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do Ensino Médio
possuam diplomade nível superior, oferecendo, inclusive, oportunidades deformação
nesse nível de ensino àqueles que não a possuem.

7. Etaborar, no nrazo de um ano. padrões mínimos nacionais de infra-estrutura
para o ensino, compatíveis com as realidades regionais, incluindo:*

a) espaço, iluminação, ventilação e insolaçáo dos prédios escolares,

b) instalações sanitárias e condições para a ",anulenção da higíene em todos
os edifícios escolares;

q) espaço para esporte e recrElaçáo;

d) esp,\ço para a biblioteca;

e) adaptação dos edificios escolares para o atendimento 'i0s alunos portadores
de neCt!ssidades especiais;

f) instalação para labora,tórios de ciências;

g) acervo para as bibliotecas que incluam literaturae livros didático-pedagógicos
de apoio ao professor e alunos;

h) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula;

i) telefone e reprodutor de texto;

j) infra-estrülura de informática e de equipamento multimídia para o ensino.

B. Assegurar que não se construam novas escolas fora dos padrões estabeleci-
dos de "a:' a "r.

9. Adaptar, em cinco anos, as escolas existentes, de forma a atender aos padrões
mínimos estabelecidos.

10. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas estejam equipadas, pelo
menos, com biblioteca, telefone e reprodutor de textos.

11. Assegurar que, em cinco ancs, pelo menos 50% das escolas disponham
de equipamento de informática para modernização da administração e para apoio à
melhoria do ensino.**

12. Adotar medidas para a universalização progressiva de todos oS padrões
mínimos durante a década, incentivando a criação de instalações próprias para esse
nivel de ensino, separadas do Ensino Fundamental ou, pelo menos, das quatro
primeiras séries.

13. Criar mecanismos, como conselhos escolares ou órgãos equivalentes. para
incentivar a participação da comunidade na gestão. manutenção e melhoria das
condições de funcionamento das escolas.

14. Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito ao proje~
pedagógico como em termos de recursos mínimos pará a manutenção do cotidiano
escolar.

15. Adotar medidas para ampliar a oferta diurna e manter a oferta noturna, de
forma a garantir o atendimento aos alunos que trabalham.

16. Proceder, em dois anos, a uma revisão da organização didático-pedagógica
do ensino noturno, de forma a adequá-lo às necessidades do aluno-trabalhador sem
prejuízo da qualidade do ensino. '

17. Ampliar o número dos edificios escolares, de modo a atender a expansão
do Ensino Médio associada a um reft!~~.,sionamento e reconfiguração da rede, a fim
de facHitar o acesso dos alunos. '

1B. Estabelecer, em um ano, programa emergencial para formação de
professores, especialmente nas áreas de ciências e matemática.**

19. Apoiare incentivaras organizações estudantis, como espaço de participação
e exercício da cidadania.

20. abselVar. no que diz respeito ao Ensino Médio, as metas estabelecidas nos
capítulos referentes à Formação de Professores, Ananciamento e Gestão e Ensino a
Distância.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

4.1. Observações Gerais

As profundas transformações que vêm ocorrendo, em escala mundial, em virtude
do fenômeno da globalização e da acelerada mudança tecnológica, alteraram as
concepções tradicionais relativas à Educação de Jovens e Adultos. Nos paises
desenvolvidos, a Educação de Jovens e Adulta\; é considerada hoje como educação

permanente, oferecida a toda a população, qualquer que seja o grau de escolarização
anterior, e tem como objetivo o continuo desenvolvimento de capacidades e
competências necessárias para enfrentar as transformações culturais. científicas e
tecnológicas que repercutem inclusive no mercado de trabalho. .

No Brasil, é necessário assumir uma atitude diversa, pois a Educação de Jovens
eAdultos precisa estar orientada, prioritariamente, para o resgate da dívida sacia' em
matéria de educação.

Os déficits do atendimento no Ensino Fundamental resultaram, ao longo dos
anos, num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram
terminar o Ensino Fundamental obrigatório. Constitui um direito constitucional dessa
população o acesso a essa formaçáo, e isto representa um desafio que só poderá ser
vencido com uma estratégia de politica educacional que envolva ampla mobilização
da sociedade_

A Constüllição Federal, relorçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, se preocupa com este problema, determinando que. até o final da década, o
analfabetismo seja erradicado. Embora tenha havido um grande progresso nos últimos
decênios em relação a este problema, o número de analfabetos é ainda excessivo e
envergonha o País, atingindo 16 milhões de brasileiros maiores de 15 anos.

O analfabetismo está intímamente associado às taxas de escolarização e ao
número de crianças fora da escola. Todos esses indicadores apontam para a profunda
desigualdade regional na oferta de oportunidades educacionais e a concentração de
população analfabeta ou insuficientemente escolarizada nos bolsões de pobreza
existentes no Pais. Considerando apenas a população anaifabeta, metade dela está
localizada na região Nordeste (rabela 4,1).

Há, entretanto, alguns aspectos positivos neste panorama desolador. O
analfabetismo estápesadamente concentrado nas faixas etárias mais velhas, exatamente
aquelas que estavam em idade escolar antes do crescimento que se verificou na oferta
do Ensino Fundamental. Por isso mesmo, as taxas de analfabetismo vêm se reduzindo
rapidamente, tendo passado de 20,1% da população, em 1991, para 15,6% em 1995.

De qualquer forma, é necessário um esforço concentrado da Nação no sentido
de superar este problema, através de políticas que atendam prioritariamente as regiões
onde os déficits são mais acentuados.
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Tabela 4.1 - Taxa de analfabetismo por grupos de idades
Brasil e Regiões - 1995

Br••lle
Grupos de Idades .

Regiões 15819 20.24 258293 83940.4 50 anos 15.00$
anos anos anos anos anos ou mais oumat.

Brasil 6,8 7,5 9,3 11,0 16,7 32,7 15,5

Norte 4.0 5,1 7,4 10,6 17,6 35.4 13,3

Nordeste 16,3 18,1 21,9 25.5 35,0 54,'6 30.5

S'-le 2,1 2,8 4.0 5,3 9,3 23.0 9.3

Sli 2.0 3,1 3,8 5,5 10,1 21.9 9.1

Centro-Oeste 3.3 4,5 7,4 9,4 16,9 36.1 13.3

Fonte: 18GE. PNAD - 1995.

Nota: Ext:IusNtIa populaÇio rural de AondÕtlia. h:;te. Amuonu, RorAIma, Para ft Amapá.

Para serem eficazes, as pol~icas devem ser formuladas a partir de um conceno
ampliado de alfabetização. Não se trata apenas de ensinar a ler e escrever. Para inserir
esta população no exercício pleno da cidadania e ampliar suas oportunidades de
colocação no mercado de trabalho. a alfabetização deve compreender a oferta de uma
fom1ação equivalente, pelo menos, às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental.

Esta concepção, de fato, amplia, de muno, a população a ser atingida, pois é
muno elevado o número de jovens e adultos que não lograram sequer completar esta
escolaridade mlnima, como se verifica na Tabela 4.2.

O atendimento a essa enorme população, extremamente drJersiflCadaem termos
de interesses e de competências adquiridas fora da escola, não pode ser feito~través
de lJI)1 programa unificado.

Tabela 4.2 - Escolarização da População -1996

ela• ..,. de Anos de Estudo (%)

Grupoade Som

_s Instrução e lo' • Sa7 • .a11 128no. Não
meno.de anos anos anos snca anos ems'. determinado.

Uno

TolaI 13,51 21,55 16,84 18,32 .,25 14,68 5,88 0,S7

10a14ános 10,11 42,99 18,66 25.37 o,es 0,07 0.00 0.96

1Sa19anos 5,38 16,29 12,75 32.15 12,45 19,20 0,76 1.03

20a 2-4 lUlOS 5,75 14,37 13,05 22,73 10.60 25,70 6.81 0,79

25 a2Qanos; 7,03 14,86 14.80 19,87 11,18 23.10 8,44 0,71

30 a 39'anos ~ 9,10 16,61 17,59 15,39 10,29 t9,B.7 10,OB 1.08

.a.a 49 anos; 15,46 20,61 19,85 11,20 8,72 13,51 10,04 0,60

50 a 59 anos 25,53 24,17 20,59 B.OO B.32 8,34 6,53 0,51

60 anoc ou mais 40,99 22,01 17,81 5.84 4,35 5,10 3,41 0,47

Idadeignonu:la 22.Bl 20,08 11,14 11,36 5,27 8,50 3.02 17,83

Fonta: IBGE, Contag.m da PopulaçAo de 1995

.os progressos recentes se devem, de fato, a programas diversíficados voltado~

para populações específicas
t
,comó' seringueiros, jovens das favelas e periferias ur

banas, trabalhadores da construção civil, e muitos outros. Ç3rande parte dos prQgra~

mas bem·sucedidos tem sido realizada por organizações da sociedade civil.

" A integração desses programas com a Educação Profissiçmal aumenta em·mui
to sua eficácia e os torna maís atrativos para a população de jovens e adultos, É im
portante promover esta associação.

Cabe por fim considerar que o resgate da dívída educativa'não se restringe à
,oferta de formação equivalente às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. A
ofertado cicio completo de alto séríes àqueles que lograram completar as séries iniciais
é parte integrante dos direitos assegurados pela Constituição e deve ser ampliada
gradativamente. Da mesma forma, deve ser garantido, aos que completaram o Ensino
Fundamental, o acesso ao Ensino Médio.

Uma tarefa desta envergadura necessita de uma programação dos recursos
, necessários. Esta,questão é abordada no capitulo referente a financiamento e Gestão,

Embora a particípação do Poder Públíco seja decisiva nafOimulação e condução
da estratégia necessária para enfrentar ó problema dos déficits educacionais, é
importante ressaltar que, sem uma efetiva contribuição dasociedade civil, dificilmente
o an~fabetismõ será erradicado e, muito menos, se logrará universalizar, pelo menos
para a população economicamente ativa, uma formação equivalente às quatro séries
iniciais do Ensino Fundamental. Universidades, igrejas. sindicatos, empresas,
associações de bairro e inúmeros outros tipos de organizações civis devem ser
mobilizados para esta tarefa. Assim, as metas que se seguem, imprescindíveis à
construção da cidadania no País, requerem responsabilidade partilhada entre a União,
os estados, os municípios e a sociedade organizada.

4.2. Metas

1.,Alfabetizar, em dez anos, toda a população, assegurando a oferta de processo
daescolarização equivalente às quatroséries iniciais do Ensino Fundamental, organizado
em eta.Pss, para todos os jovens e adultos que não tiveram acesso a essa formação.

2. Assegurar, em cinco anos, a oferta de educação de jovens e adultos
equivalente às quatro séries iníciais do Ensino Fundamental para 50% da população
de15 anos e mais que não tenha atingido esse nível de escolaridade, priorizando as
faixas etárias mais jovens.'

3. Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos equivalentes às quatras
séries finais de Ensino Fundamental para toda a população de 15 anos e mais que
concluiu'apenas as quatro séries iniciais.**

4. Estabelecer programa para assegurar que as escolas públicas de Ensino
Fundamental e de Ensíno Médio localizadas em áreas caracterizadas por analfabetismo
e baixa escolaridade ofereçam programas de alfabetização e de ensino supletivo para
jovens e aduílos.

5. Estabelecer programa nacional para a produção e fornecimento, pelo
Ministério da Educação, de material didático-pedagógico para os cursos em nível de
Ensino Fundamental para jovens e adultos, de forma a incentivar a generalização das
iniciativas mencionadas na meta anterior.*

6. Garantir que os sistemas estaduais de educação mantenham programas de
formação de educadores de jovens e adultos, de forma a atender a demanda de ór
gãos publicas, comunitários e privados,

7. Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos es
paços ociosos existentes na comunidade, bem como o efetivo aproveitamento do
potencial de trabalho comunitário das entidades da sociedade civil, para educação de
jovens e adultos que possuam escolaridade mínima.

8_ Estimular o mapeamento da população analfabeta na esfera do município,
por bairro ou distrito. visando localizar a demanda e programar a oferta de Educação
de Jovens e Adultos para essa população.

9. Reestruturar, criar e fortalecer, nas secretarias estaduais e municipais de
educação, setores próprios com a incumbência de promover a Educação de Jovens e
Adultos, com prioridade para a oferta de Ensino Fundamental.

10. Conceder créditos curriculares aos estudantes de Educação Superiora dos
cursos de formação de professores em nível médio que participarem de programas
de Educação de Jovens e Adultos,

11. Elaborar, no prazo de um ano. parãmetros nacionais de qualidade para as
diversas etapas da Educação de Jovens e Aduitos, respeitando-se as especificidades
da clientela e a diversidade regional.*

12. Aperfeiçoar e ampliar o sistema de certificação de competências para
prosseguimento de estudos,**

13. Expandir a oferta de programas de educação a dislãncia na modalidade de
Educação deJovens eAdultos, incentivandoseu aproveitamento noscursos presenciais."

14. Associar, sempre que possível, aos cursos de nível fundamentaJ para jo·
vens e adultos, a oferta de cursos bâsicos de formaçâo profissional.

15. Dobrar em cinco an05 e quadruplicar em dez anos a capacidade de atendi
mento nos cursos supletivos de nível médio.

16. Implantar em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que
atendam crianças e jovens infratores programas de Epucação de Jovens e Adultos de
nível fundamental e médio, assim como de formação profissional.

17. Incentivar as instituições de Educação Superior a oferecer cursos de exten·
são para prover as necessidades de educação continuada de adultos com ou sem
formação anterior de nível superior.**

18. Realizar em todos os sistemas de ensino, a cada dois anos, uma avaliação
e divulgação dos resultados dos programas de Educação de Jovens e Adultos, como
instru~entopara assegurar o cumprimento do Plano.

19. Realiz';r pesquisas periódicas para verificar o grau de alfabetização da
população.

20. Observar, no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, as metas
estabelecidas para a Formação de Professores, Educação a Distância, Financiamento
e Gestão, Educação Tecnológica e Formação Profissional.

'li ~ EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

1._] E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

5.1. Observações Gerais

Não há informações precisas, no Brasil, sobre a oferta de formação para Otra
balho, justamente porque ela é muno heterogênea, Além das redes federais e estadu·
ais de escolas técnicas, existem os programas do Ministério do Trabalho, das secreta
rias estaduais e municipais do Trabalho e dos Sistemas Nacionais de Aprendizagem,
assim como um certo número, que se imagina muito grande, de cursos particulares
de curta duração, inclusive de educação a distância, além de cursos técnicos
oferecidos pelas empresas para seus funcio~ários.

A heterogeneidade e a variedade são elementos positivos, pois permitem aten~

der a uma demanda muito variada. Mas há fatores preocupantes. O principal deles é
que a oferta é pequena; embora já atinja, de acordo com as estimativas mais recen
tes, cerca de cinco milhões de trabalhadores, está longe de atingir a população de
jovens que precisa se preparar para o mercado de trabalho e a de adultos que a ele
precisa se readaptar.

Associado a esse fato está a limitação de vagas nos estabelecimentos públi
cos, especialmente na rede de escolas federais.

• MItU qlJll d!'pendllm da ÍflÍCÍlIlIva dll União.
•• Matas ql.Ml.xigem. colaboraÇão da Uniio com outros l;et~governllmentais. nio-go'o'lKJlllm8ntaís.
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o ensino público tem se concentrado em poucas escolas técnicas que aliam a
formação geral de nível médio à formação profissional. A essas acrescenta-se um
número ainda mais reduzido de estabelecimentos de ensino superior.

O maior problema, no que diz respeito às escolas técnicas públicas de nível
médio, é que a alta qualidade do ensino que oferecem está associada a um custo
extremamente alto para sua instalação e manutenção, o que torna inviável sua
multiplicação de forma a poder atender ao conjunto de jovens que procura formaçã<>
profissional. Além disso, diante da restrição da oferta, criou-se um sistema de seleção
que tende a favorecer os alunos de maior renda e melhor nível de escolarização.
afastando os jovens trabalhadores, que são os que dela mais necessitam.

As iniciativas que ocorreram no passado. de oferecer formação técnica no ensino
médio regular através de disciplinas profissionalizantes, resultaram num grande
fracasso, pois as escolas não estavam preparadas para esta finalidade.

Hã um consenso nacional quanto à necessidade de mudar essa situação.
Concorda~se também que a formação para o trabalho, hoje, exige níveis cada vez
mais altos de escolarização geral, não podendo ficar reduzida à aprendizagem
de algumas habilidades técnicas, o que não impede o oferecimento de cursos de
curta duração voltados para a adaptação do trabalhador ás oportunidades do mercado
de trabalho, associados à promoção de níveis crescentes de escolarização regular.
Finaimente, há um consenso de que a Educação Profissional não pode ser concebida
apenas como uma modalidade de Ensino Médio, mas d!=ve se constituir como edu~

cação continuada para toda a população economicamente ativa, que precisa ser per~
manentemente readaptada, reciclada" aperfeiçoada. .

·Por isso mesmo, foi proposta uma ampla reforma do atual sistema público de
Educação Profissional, à qual está associada a reforma do Ensino Médio.

A reforma é dupla. De um lado, permite, no ensino médio regular, uma parte
diversificada no curriculo, ~a qual podem ser oferecidas disciplinas Rue preparem
para· o trabalho e que possam ser aproveitadas no curso de habilitação profissionai
~ue venha a ser cursado nas escolas técnicas ou centros de formação profissional,
Independentemente de exames especificos. Essas disciplinas podem também propiciar
o ingresso imediato do aiuno no mercado de trabalho, em ocupações do setor terciário
da economia. De outro, permite a oferta de cursos técnicos concomitantes ao ensino
médio regular, podendo o aluno também optar por cursá-los após o Ensino Médio.

A reforma, porém. é ainda mais ampla, uma vez que consagra o atendimento a
outros nív.eis de escolaridade, conforme dispõem a Lei de Diretrizes e Bases e o Decreto
nO 2.208/97, mediante:

a) cu""'" denível básico, pamjovens, aduttos etrabaJhadores em geral, com qualquer
nível de escolaridade, conferindo certificado de qualificação profissional;

b) cursos de nível técnico, para alunos e egressos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, conferindo diploma de técnico;

c) cursos de nível tecnológico, para egressos do Ensilio Médio, conferindo
diploma de tecnólogo.

A reforma prevê ainda a integração entre dois tipos de formação: a formal,
adquirida em instituições especializadas, e a não-formal, adquirida por meios díversos,
inclusíve no .trabalho. Estabelece para isso um sistema flexível de reconhecimento de
créditos obtidos em qualquer uma das modalidades e certifica competências adquiridas
por meios não-formais de educação profissional. É importante também considerar que
a oferta de Educação Profissional é (esponsabilidade igualmente compa~lhada entre
·0 setor educacional, o Ministério do Trabalho, Secretarias do Trabalho, ServIços Sociais
do Comércio, da Agricultura e da Indústria e os Siste!"as Nacionais de Aprendizagem.
Os recursos provêm, portanto, de múltiplas fontes. E necessário também, e cada vez
mais, contar com recursos das próprias empresas, as c;uais devem financiar a qualificação
dos seus trabalhadores, como ocorre nos países desenvolvidos. A política de Educação
Profissional é, portanto, tarefa muno complexa, que exige a colaboração de mú~iplas

instâncias do Poder Público e da sociedade civil.

As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para a implantação
da reforma e para a integração das iniciativas e têm como objetivo central generalizar
as oportunidades de formação para o trabalho, mencionando, de forma especial, o
trabalhador rural.

5.2. Metas

1. Estabelecer, dentro de dois anos, um sistema integrado de informações, em
parceria ryom agências governamentais e instituições privadas, que oriente a política
educacional para satisfazer às necessidades de formação inicial e continuada da força
de trabalho.*

2. Estabelecer a permanente revisão e adequação dos cursos básicos, técni~ l
cos e superiores da Educação Profissional às exigências do mercado de trabalho,
mediante a colaboração com empresários e trabalhadores nas próprias escolas e em
todos os níveis de governo.

3. Implantar, em cinco anos, a reforma do Ensino Médio e da Educação Profis
sional, obedecida~ as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação e do Des
porto, conforme o Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997.**

4. Mobilizar, articular e aumentar a capacidade instalada na rede de institui
ções de Educação Profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de
cursos básicos nesta modalidade de. educação, independentemente do nível de
escolarização, dest'nados a atender à população que está sendo excluída do merca·
do de trabalho.**

5. Integrara oferta de cursos básicos profissionais, sempre que possível, com a
oferta de programas que permitam, aos alunos que não conclulram o Ensino
Fundamental, obter formação equivalente.** .

6. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições
de Educação Profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de formação
de nível técnico aos alunos nelas matriculados ou egress:>s do Ensino Médio.**

7. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instnuições
de Educação Profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de Educação
Profissional permanente ·para a população em idade produtiva e que precisa se
readaptar às "'ovas exigências e perspectívas do mercado de trabaiho.

8. Generalizar, em cinco anos, a oferta de disciplinas de preparação para o
trabalho nos curso~ regulares de nível médio.

9. Duplicar, a cada cinco anos, o número de Centros Federais de Educação
Tecnolõgica (CEFETs), mediante a transformação das atuais Escolas Técnicas
Federais.·

10. Modificar, dentro de um ano, aS normas atuais que regulamentam aformação
de pessoal docen!e para essa modalidade de ensino, de forma a aproveitare valori~ar

a experiência profissional dos formadores.·

11. Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educação, o Ministério
do Trabalho, as universidades, os CEFETs, as escolas técnicas de nivel superior, os·
Serviços Nacionais de Aprendizagem e a iniciativa privada, programas de formação
de formadores para a Educação Tecnológica e Formação Profissional.**

12.Transformar, gradativamente, unidades da rede de educação técnica federal
em centros públicos de Educação Profissional e garantir, até o final da década, que
pelo menos um desses centros em cada unidade federada possa servir corpo centro
de referência para toda a rede de EdUl;ação Profissional, notadamente em Il)atéria de
formação de formadores e desenvolvimento metodológico.

13. Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estaduais e municipais e a
iniciativa privada, para ampliar e incentivar a oferta de Educação Profissional. '

14. lncentivar, através de recursos públicos e privados, a produção de progra~

mas de educação a distância que ampliem as possibiripades de Educação Profissio
nal permanente para toda a população economicamen.t~ ativa.

15. Reorganizar a rede de escolas agrotécnicas. 'de forma a garantir que cum~
pram O papel de oferecer educação profissional específica e permanente para a po
pulação rural, levando em conta seu nivel de escolarização e as peculiaridades e
potencialidades das atividades agrícolas da região.

16. Estabelecer, junto ás escolas agrotécnicas e em colaboração com o Ministério
.da Agricultura, cursos básicos voltados para a melhoria do nível técnico das práticas
agrlcolas e da preservação ambiental, dentro da perspectiva do desenvoivimento
auto-sustentâvel.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

6.1. Observações Gerais

o ensino superior enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se agravarão se o
Plano Nacional de Educação não estabelecer uma política que promova sua renovação
e desenvolvimento.

O primeiro problema a ser enfrentado diz respeno à necessidade de prever su~
ampliação. No conjunto da América Latina, o Brasil apresenta um dos índices mais
baixos de acesso à Educação Superior, mesmo quando se leva em consideração o
setor privado. Assim, a porcentagem de matriculados no ensino superior brasileiro
em relação à população de 18 a 24 anos é de menos de 12%, comparando-se muno

desfavoravelmente com os indices da Argentina (40%), doChile (20,6%), daVenezuela
(26%) e mesmo da Bolívia (20,6%). O nível de desenvolvimento industrial etecnolégico
do Brasil exige uma expansão acelerada desse nível de ensino, especialmente porque
o crescimento foi muito reduzidl!t nos últimos quinze anos.

É verdade que, hoje, o número de vagas oferecidas é razoável, quando se
considera o total de egressos do Ensino Médio: cerca de 1,3 egressos porvaga. Mas
isto se deve ao estrangulamento que ocorre na Educação Básica. através darepetência
e evasão. Já está acontecendo e tenderá a aumentar uma pressão para a expansão
d" Educação Superior, que decorre .do aumento acelerado do número de egressos
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

No que diz respeito à Educação Superior, o Plano Nacional de Educação precisa
levar em consideração a questão da relação entre ensino público e enSino privado,
dado que a contribuição deste úllimo sempre foi muito elevada neste nível de ensino,
ao contrário do que acontece nos demais.

A expansão não pode ser realizada exclusivamenle pela ampliação do setor
privado. A manutenção ae universidades de pesquisa, que constituem suporte
necessário para o desenvolvimento cientifico, tecnológico e cultural do País, não se

. realizará sem o fortalecimento do setor público. Não há, por outro lado, possibilidade

de expansão que dispense a colaboração das instituições privadas. Deve-se assegurar,

portanto, o equilibrio entre os setores público e privado no processo de expansão.

• Metas que d&pllOdem da Iniciativa da UnliO.
•• Metas que ellgem acolaboração da~ com 'JUtrOS"toras gowmamentaiS. náo-govamamentais.
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. H~je, o setor público, incluindo o estadual e o federal, oferece ~erc~ de 40%

das vagas disponíveis. e o setor privado, as restantes. As metas naclonal~ devem
prever umaexpansão do setor público que, pe\o menos, mantenha a proporçao atual.

Tabela 6.1 - Evolução das matrículas na Educação Superior por dependência
administrativa •

Ano Total Federal Estadual Municipal Particular,- '-377.2llõ 316.715 109.252 66.265 885,054

1981 U86.792 313.211 129.659 92,934 850,982

1962 1.407.g87 316.94<J 134.901 96-547 859.599

1963 1.4311.992 340.116 147,197 89.374 862,303

1984 1.369.539 326.199 156.D13 89.667 827.660

"1985 1.367.609 326.522- 146.816 83.342 810.929

19l16 1.418.196- 325.134 153.789 98.109 640.564

1007 1.470.555 329.423 168.039 87,503 685590

1988 1.503.55S 317.631 190.736 75,784 °'8.204
1009 1.518.904 315.283 193,697 75.434 934.490

1990 1.54<l.0B0 308,BS1 194.417 75.341 961.455

1991 1.565.056 320.135 202.315 83.286 959.320

1992 .1.535.788 325,884 2.10.133 93.645 90&.126

1995 1.594.668 344.387 218.535 92.594 941.152

1994 1.661.034 363.543 231.936 94.971 970.S64

64/94(%) 18,7 11,4 48.7 5.9 17,3

uníversitárío, Com diploma InterrllBdíário, como foí estabelecido na França, permitiria
uma expansão substancial dd atendimento nas atuais instituiçóes de Educação Superior,
sem custo adicional excessivo.

Para promover a renovação do ensino universitário brasíleiro, é preciso, também,
reformular todo o rígido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia das
universidades, a ampliaçáo da margem de liberdade das instrtuições não-universitárias
e a completa revisáo dos currículos mínimos constituem medidas, ~ão necessárias quanto
urgentes, para adequar a Educação Superior às rápidas transformacões PQr que passa a
sociedade brasileira.

É igualmente indispensável melhorar a qualidade do ensino oferecido, para o
-que ã·iriStlfuci"onalização de-urrtamplo sistema de avaliação constitui o instrumento
adequado, associado à ampliação dos programas de pós-graduaçâo cujo objetivo é
qualificar os docentes que atuam na Educação Superior.

A expansão depenClerá, portanto. de uma racionaUzação no uso dos recursos
que diminua o gasto por aluno nos estabelecimentos públicos, da criação de estabe
lecimentos voltados mais para o ensino que para a pesquisa, da ampliação do ensi
no pás-médio e do estabelecimento de parcerias entre União, estados e instituições
comunitárias, para ampliar, substancialmente, as vagas existentes.

Finalmente, é J.dcessário rever e ampliar, em colaboração com o Ministério de
Ciência e Tecnologia e com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a poUUca
de incentivo à pós-gradu~çã.o e à investIgação científica, tecnol6gica e humanística
nas universidades de pesquisa.

6.2. Metas

1. Prover, até o final da década, a oferta de ensino pàs·médio equivalente a,
pelo menos, 30% da faixa etária de 19 a24 anos."

2. Ampliar a oferta de ensino público na mesma proporção, prevendo inclusive
a parceria Qa União com os estados na criação de novos estabelecimentos d2 EC!ucação
Superíor.**

3. Assegurar, na esfera federal, através de legislação, a criação de um Fundo
de Manutenção da Educação Superior, equivalente a 75% dos recursos da União
vinculados à educação, destinados à manutenção e expansão da rede de instituições
federais.*

4. Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de
oferta que existem entre as diferentes regiões do País.*

5. Estabelecer um sistema de financiamento para o setor público, que tenha
como base, na distribuição de recursos para cada instituiçáo, o número ge alunos
atendidos.:

6. Ampliar o Programa de CréditD Educativo, associando-o ao processo de
avaliação das instituições privadas e agregando contribuições federais e estaduais,
de modo a atender a 15% da população matriculada no selar particular, com prioridade
para os estudantes de menor renda.**

7. Associar a concessão de crédito COm recursos públicos a contrapartidas
oferecidas pelas instituições beneficiadas, com recursos próprios ou através de
convênios com ínstítuiçóes financeiras.*

8. Oferecer apoio e incentivo governamental para as instituições comunitárias
sem fins lucrativos, especialmente aquelas situadas em regiões não atendidas pelo
Poder Público, levando em consideràçáo a avaliação do custo e da qualidade do
ensino oferecido.**

9. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a distância, utilizando-o,
inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, tanto
os regulares como os de educação continuada, observando as metas estabelecidas no
capitulo referente a essa modalidade de ensino.**

10. Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de gestão
para as universidades públicas. **

11. Institucionalizar um amplo e díversificado sistema de avaliação que eng~
be os setores públicos e privados e promova a melhoria da qualidade do ensiná.*

12.lns··~ujrprogramas de fomento para que as instituições de Educa9ão Superior
constituam sistemas próprios de avaliação institucional e de cursos, capazes de
possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino, da extensão a, no caso
das universidades, também da pesquisa.*

13. Estender, com base no sistema de avaliação, díferentes prerrogativas de
autonomia às instituições não-universitárias públicas e privadas.*

14. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e de
reconhecimento periódico dos cursos superiores, apoiado no sistema nacional de
avaliação.**

15. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando
estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que atendam
clientelas com demandas específicas de formação: tecnológica, profissional liberal,
em novas profissões, para exercício do magistério ou de formação geral.**

16. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a
necessária flexibilidade e diversidade noS programas de estudos oferecidos pelas
diferentes instilúiçõe~ de Educação Superior, de forma a melhor atender às necessidades
d~erenciaisde suas clientelas e às peculiarid~desdas regiões nas quais se inserem.*

17, Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos noturnos
com propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e de cursos modulares, inclusive

Região
%

Br.asil 1.1561.034 363543 21,9 231.936 14,0 94.971 58,4

Norto 64.254 40.835 63.6 7.382 11,5 638 23,6

NorOeste 264.39G 109.123 41,3 68.337 25.9 7.535 30,0

Sudeste 916.131 170.617 11,7 98.797 10,8 43.857 72,7,

Sul 304.852 68.935 22,6 49,539 16,3 39.289 48,2

c.ntro-Oeste 111.401 37.033 33.2 7.681 7,1 3.452 56,6

oque caracteriza0 sistemafederal e alguns dos estaduais, como, por exemplo,
o paulista, é o elevadíssimo custo per capíta (isto ê, a relação entre o total de recursos
públicos utilizados e o número de alunos atendidos), que é superior ao de muitos
países desenvolvidos e de dua::; a quatro vezes o custo per eapíta dos demais países
tatino~americanos,e mesmo maíorque o de países desenvolvidos. Deve-se considerar
também que o sistema é extremamente irracional em termos de financiamento e que
o setor público poderá. sem gastos adicionais, atender a um número bem maior de
estudantes. O cuSto elevado se prende também ao fato de o setor público não ter
diversificado o seu sistemaqe ensino superior, preso ao modelo único de universidade
de pesquisa. Universidades de pesquisa constituem certamente o centro da Educação
Superior, mas não podem se constituir como modelo único para todo o sistema

Para que o aumento da escolarização para além do Ensino Médio atinja, em
dez anos, índices equivalentes aos da Argentina. é necessário aceitar que uma boa
formação de nível superior pode ser feita em estabelecimentos que não exijam
indissociabilidade entre ensino e pesquisa, como acontece na França, nos Estados
Unidos, e como prevalece, até hoje, nos países que formaram a extinta União Soviética.

Fonl4l:~199G

Como se pode verificar na Tabela 6.2, registra-se também: _no caso -ia E~uca:

ção Superior, uma distribuição de vagas muito desigual por reglao. o que precIsara
ser corrigido.

Deve-se observar entretanto que esta desigualdade resulta da concentração
da matricula em instituições particular;es nas regiões mais desenvolvidas. O setor
púbiico, por outro lado, está melhordistribuido e cumpre assim uma função importante
de diminuição das desigualdades regionais, função esta que deve ser preselVada.

Para realizar essas metas. entretanto, há que se prover os recursos necessári~

É importante observar que o crescimento do setor público se deveu, nos últi
mos anos, à ampliação dos estabelecimentos estaduais, como se pode verificar na
Tabela 6.1. A importãncia da contribuição estadual para a Educação Superior é ne
cessãris, mas não deve ocorrer em detrimento da expansãp do Ensino Médio. Para
um desenvolvimento equilibrado. deveria ser destinado à Educação Superior recursos
adicionais aos 25% destinados à Educação Básica, como vem sendo feito em alguns
estados. Deve-se reconhecer. no que tange ao sistema federal, que o Ministério da
Educação não pode ampliar o porcentual que destina a esse nível de ensino, o qual
tem sido consistentemente superior a 75% dos recursos vinculados, especialmente
quando se considera a demanda crescente por colaboração federal associada à
melhoria do Ensino Fundamental e à expansão do Ensino Médio. A questáo dos
recursos é, portanto, crucial. Há que se pensar em racionalização de gastos e
diversificação do sistema.

Tabela 6.2 • Matrículas na Educação Superior, por dependência administrallva
Brasil e Regiões· 1994

Háque se pensar, também, na expansão do pós-secundário, isto é, formação de
nível superior de menor duração, que pode atender '8 muitas das necessidades de
qualificação em áreas técnicas e protissionais. A própria modulação do ensino
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-oom a oferta de certificados, permitinao maior flexibilidade naformação e a amp'liação
da oferta do ensino.**

18.Exigirmelhoria progressiva da infra·estrutura de laboratórios, equipamentos
s bibliotecas como condição para o recredenciamento das instnuiçães de Educação
Superior e renovação do reconheclmãl1to dos cursos.·

19. Estimular a consolidaçao e desenvolvimento da pós-graduação e da
pesquisa das universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores
qualificados.**

20. Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores formados
no sistema nacional de pós-graduação em, pelo menos. 5%.

21. Estimular, com recursos públicos federais e estaduais, as instituições de
Educação Superior a constituirem programas especiais de titulação e capacitação de
docentes, desenvolvendo e consolidando a pós'Jjra<;luação no Pais.**

'22. Incentivar a generalização daprática da pesquisa como elemento integrante
e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a Educação Superior.

.23: Ampliai dtinánciamento público à pesquisa cientifica e tecnoiógica, através
das Agências Federais e Fundaçóes Estaduais de Amparo à Pesquisa e dacoiaboração
cdm as empresas públicas e privadas, de forma a duplicar, em dez anos, os recursos
atualmente destinados a esta finalidade.**

24. Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso
à Educação Superior. através de programas de compensação de deficiências de sua

formação escolar anterior, permitindo·ihes, desta forma, c'ompetir em igualdade de
condir;ões nos processos de seleção e admissão a esse nível de ensino.**

25. Observar, no que diz respeito à Educação Supefiàr. as metas estabelecidas
nos capaulos referentes à Educação a Distância, Formaçâo de Prolessores, Educação
Indígena e Educação Espacial.

.i~<:: EDUC.,\ÇÃO ESPECIAL

i.l. Observações Gerais

O acesso à formação escolar que propiCia o pleno desenvolvimento das
potencialldades tisicas, aletivas e intelectuais das crianças constitui problema
extremamente sério para as famiíias com filhos portadores de necessidades especiais.

No caso da Educação Especial, o planejamento se ressente da ausência de
informaçães. Nãosesabe o número de crianças e jovens que apresentam necessidades
especiais. umavez que os recenseamentos nãQ fornecem esta informação. Sabemos
apenas que o atendimento é muito reduzido; pois o· Censo Escoiar de 1996 registra
apenas, na categoria de Educação Especial, para todo o Brasil, um número irrisório
de matrículas. Emboraaofertade atendimento em d~eientestipos de estabelecimentos
particulares não·credenciados deva elevar substancialmente este número, não hã
dúvidas de que, no conjunto, o atendimento é muao reduzido:

Tabela 7.1 - Educação Especlal- matrículas por nível de ensino e
dependência administrativa

NEvei
Particular

Pré-escolar 7lI.948 220 9.617 49.S21

Fundamental 118.575 651 70.132 19.500 28.292

Médio 3.819 fü 966 542 2.044

Total 201.142 938 9O.68ll 29.659 79.857

Fonttl: MECltNEPJSEEC.

Como em todos os outros níveis e modalidades de ensino, verifica-se também,
no caso da Educação Espe, ,,,I, uma enorme desigualdade regional de oferta. De
acordo com o Censo Escolar, <ó a região Sudeste é responsàvel por metade das
matrículas, e fi região Sul, por Du!roS 25%. De!l:te modo, a expansão necessária ao
atendimento deve ser acompanto. ~a de uma politica de compensação das
desigualdades regionais. o que exigira apoio da União.

O atendimento existente é. hoje, não só reduzido, mas precário.

A legisiação i1rasíleira determina que a Educação Especial deva ser oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, indicando claramente a concretização
de uma politica de integração.

• ~q~ dependem di ,"ldativa da UnIIo.
•• Meta& Ql.* extg.m a COCAboI'oIÇio da Lniio com outros ntoNs govemamenla5 • flio.governanwntA1s.

Entretanto as escolas estão, em geral. desaparelhadas para esse tipo de atendi
mento, e os professores não estâo habilitados para lidar com essas crianças, uma vez
que, até recentemente, não reconheciam como sua a responsabilidade de educar
crianças com necessidades especIais. Desta forma, milhares de crianças e jovens
foram e são colocados à margem do sistema escolar e privados do acesso à cidada
'lia e ao desenvolvimento pessoal a que têm pleno direito.

Por essas razões, deve-se prever a implantação sistemática da Educação Espe
ciai como modalidade de educação escolar nos dlf~rentes lívels de ensino.

O problema é complei<O e exige soluções diferenciad23, mesmo porque as ne
cessidades especiais são variadas.

Em primeiro lugar. deve-se considerar que, para esses alunos, quanto mais cedo
forem detectados os problemas e oferecidos programas especiais de atendimento
tanto maiores serão as possibilidades de atenuação das conseqüências das
deficiências.

Isso coloca sobre o Poder Público a responsabilidade de prover o atendimento
precoce às crianças de até três anos portadoras de deficiências, o que é particularmer•. ~
esse.nciat para essa clientela. A quase totalidade das creches, entretanto, encontra
se, hoje, inteiramente desaparelhada para essatarefa. Aformação de recursos humanos
com capacidade de oferecer esse atendimento nas creches, em instituições
especializadas e em outras instituições de Educação Infantil, coloca-se, assim, como
prioridade fundamentai para o Plano Nacionai de Educação.

Se esse atendimento nao ocorrer durante a Educação Infantil, háque se detectar
as deficiências, como as visuais e auditivas, que podem dificultar enormemente a
aprendizagem escolar, quando a criança entrar no Ensino Fundamental. Existem hoje,
.testes simples Que podem ser aplicados pelos professores e que permitem a
'id~ntificação desses problemas.

Éimportante ressaitar que a integração dos aiunos com necessidades especiais
nas classes comUflS, recomendada pela legislação brasileira, é perfeitamente possível
n~ grande maioria dos casos, desde que haja umaadequada formação de professores
para o' Ensino Fundamentai e a sensibilização da comunidade escolar.

Quanao a integração total não for possível, hà que se prover a integração parcial
efetivada por ~eio das cla;=;ses especiais, onde o educando com necessidades
educativas especiais receba atendimento especializado.

Nesse caso, é preciso contar com professores especializados e material
pedagógico .adequado.

Hã que se reconhecer também que, por diferentes razões, alunos que não são
portadores de deficiências têm sido encaminhados indevidamente para as classes
especiais (como aqueies com dificuldades comuns de aprendizagem, com problemas
de dispersão de atenção ou de disciplina), quando necessitam apenas de maior apoio
pedagógico regular. Um esforço determinado das autoridades educativas pode
eliminar esta prática, valorizando a permanên'cia dos alunos, sempre que possível,
nas classes regulares.

Além dísso, há casos muito mais sérios, caractenzados por alto grau de compro
metimento mental ou por deficiências múltiplas. que exigem atendimento educacio
nal diferenciado em instituições especializadas. Talvez esse tipo de instituição não
possa ser criado nos munícípios menores e mais pobres. Nestes casos, a utilização
de convênios intermunicipaIs e com organizações não-governamentais se faz
necessária.

Há que se observar finalmente que, nessa área, a colaboração da sociedade
civil, organizada por meio de associações filantrópicas, tem sido de extraordinária
importância, especialmente na educação pré-escolar, o que Justifica o apoio do governo
a essas instituições como parceiras no processo educaCional, o que se verifica na
Tabeia7.1.

Independentemente das condições e diversidades dos alunos, todos os sistemas
escolares podem e devem criar condições para o atendimento, em classes regulares
ou especiais, da imensa maioria dos educandos com necessidades especiais.

Para atingir estas finalidades, há necessidade de recursos adicionais. Haveria
que se pensar na reserva de uma pequena parcela dos recursos vinculados à educação
(entre 1% e 5%) para prover educação especial para a maioria dos educandos.

Entretanto, no caso dos alunos com necessidades especiais, deve-se reconhecer
que o atendimento não se limita à área educativa, mas envolve especialistas
principalmente da área da saúde e da psicologia e depende da colaboração de
diferentes órgãos do Poder Público, especialmente os vinculados â saúde e assistência
social, inclusive em termos de recursos. Para a população de baixa renda, há ainda
necessidade de ampliar, com a colaboração dos Ministérios daSaúde e da Previdência,
orgãos oficiais e entidades não-governamentais de Assistência Social, os atuais
programas para oferecimento de órteses e próteses de diferentes tipos. Édentro deste
quadro que se há de estabelecer um conjunto de metas para atender aos educandos
com necessidades educativas especiais.

7.2. Metas

1. Organizar, em todos os municípios e em parceria com a área de saúde,
programas destinados a ampliar a oferta de procedimentos de estimulação precoce
para as crianças com necessidades especiais, em instituições especializadas ou
regulares de educação infantil, especialmente creches.**

2. Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço,
a oferta de cursos sobre ° atendimento básico a educandos com necessidades
educativas especiais para os professores em exercício na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, utilizando inciusive a 1V Escola e outros programas de Educação a
Distância.**
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3. Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de acuidade
visual e auditiva em todas as insmuiçées de Educação Infantil e do Ensino Funda·
mental. em parceria com a área de saúde. de forma a detectar problemas e oferecer
apoio adequado às crianças com necessidades. especiais nessas áreas.

4. Redimensionar, em cinco anos, as classes especiais e criar s,fas de recursos,
conforme as necessidades da demanda escolar, de forma a favoreder I' apoiar a
integração dos educandos com necessidades especiais em classes comun~. sem
pre que possível fornecendo~lhes o apoio adicional necessário.

5. Generalizar, em dez anos, o atendimento áos alunos com necessjdade.~ es
peciais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, inclusive através de
consárcios entre municípios. quando necessário, provendo, nesses casos, otransporte
indispensável.

6. Implantar, em até quatro anos, em cada unidade da Federação, ~m parceria
com as áreas da saúde, assistência social, trabalho e com as orgamzaçoes da
sociedade civil, pelo menos um centro de serviços educacion~:s especializados,
destinado ao atendimento dos casos mais graves de comprometimento mental e de
deficiências múltiplas. **

7. Ampliar, em dez anos, o númerl? desses centros, de forma a atender às
diferentes regiões de cada estado.

8. Tornar disponíveis. dentro de cinco anos. livros didáticos falados. em braille e
em caracteres ampliados paratodos os alunos cegos e portadores de visão subnormal
do Ensino Fundamenta!.**

9. Estabelecer. em cinco anos, em parceria com as áreas de Assistência Social
e Culturae com organizações não-governamentais, redes municipais ou intermunicipais
para tomar disponíveis, aos alunos cegos, livros de literatura falados, em braille e em
caracteres ampliados.

10. Estabelecer programa paraequipar, em cinco anos, as escolas de Educação
Básica e. em dez anos, as de Educação Superior que atendam educandos .s,urdos.
com aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos ~~e facilitem a
aprendizagem, atendendo-se, prioritariamente, às classes espeCiaiS e salas de
recursos.

11. Implantar. em cinco anos, e generalizar em dez anos. o ensino da lingua
brasileira de sinais para os alunos surdos SI sempre que possível, para seus familiares
e para opessoal daunidade escolar, mediante um programa de formação de monitores,
em parceria com organizações não-governamentais.**

12. Adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes parao recebimento
de alunos com necessidades especiais e estabelecer, nos padrões mínimos de infra
estrutura das escolas, exigências nesse sentido.**

13. Definir indicadores básicos de qualidade para o funcionamento de
instituições modelares de Educação Especial. públicas e privadas, e generalizar.
progressivamente, sua observância.**

14. Ampliar o fornecimento e uso de equipamento~ de informática como apoio
à aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através de
parcerias com organizações da sociedade civil voltadas para esse tipo de
atendimento.**

15. Assegurar. durante a década, transporte escolar com as adaptações
necessárias aos alunos que apresent~m dificuldade de locomoção.**

16. Assegurar a inclusão. no projeto pedagógico das unidades escolares, do
atendimento às necessidades educativas especiais de seus alunos, definindo os
recursos disponíveis e oferecendo formação em serviço aos professores em exercício.

17. Estabelecer interfaces com áreas envolvidas com a Política Nacional d~
Educação para o Trabalho, em parceria com organizações governamentais e não-
governamentais, para a criação de programas de qualificação profissional paraalunos
portadores de necessidades especiais, promovendo sua colocação no mercado de

,trabalho."

18. Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência e assistência
speial para, nooprqZo de dez anos, tornar disponíveis órteses e próteses paratodos os
éd~candos com deficiências, assim como atendimento especializado de saúde, quando
for 'O caso.

, 19. Incluir nos currlculos de formação dos professores, nos níveis médio e
superior, conteúdos e disciplinas que permitam uma capacitação básica para
atendimento aos portadores de necessidades especiais."

20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação
lispecifica, em nlveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal
especialízado em Educação Especial, garantindo. em cinco anos. pelo menos um
curso desse tipo em cada unidade da Federação."

21. Introduzir. dentro de três anos, conteúdos disciplinares referentes aos
educandos COm necessidades educativas especiais nos cursos que formam
profissionais ~m áreas relevantes para o atendimento dessas necessidades, como
.Medicina. Enfermagem, Arquitetura e outras.**

22. Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesquisas sobre as
diversas áreas relacionadas aos alunos que apresentam necessidades educativas
especiais.** .

23. Aumentar, em dez anos, os recursos de educação para atendimento aos
educandos com necessidades especiais, a fim de atingir um mínimo equivalente a 5%
dos recursos destinados à Educação, recursos esses que devem ser atingidos através
de parcerias com as áreas de saúde e assistência social.

24. Estabelecer, em um prazo de três anos, em todos os sistemas de ensino,
um setor responsável pela Educação Especial, bem como pela administração dos

recursos orçamentários especificos para o atendimento dessa modalidade. que possa
atuar em parceria com os setores de saúde e de assistênciasocial e as organizações
da sOciedade civil.

25. Estabelecer. através do Censo Educacional e dos censos populacionais,
um sistema de informações fidedignas sobre a população a ser atendida pela
Educação Especial." ' .

26. Observar, no que díz respeito à Educação Especial, as metas estabele
cidas nos capitulas referentes à Educação Infantil. Ensino Fundamental, Formação de
Professores e Financiamento e Gestáo.

I..J EDUCAÇÃO INDíGENA

11.1. Observações Gerais

No Brasil, desde o século XVI. a oferta de programas de educação escolar às
comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização e integração
forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missionários jesuitas aos positivistas do
Serviço de Proteção aos (ndios. do ensino catequético ao ensirio bilíngüe. a tôníca foi
umas6: negara diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se transformassem
em algo dfferente do que eram. Neste processo, a inslttuição da escola entre grupos
indigenas serviu de instrumento de imposição de valores alheios e negação de
identidades e cufturas dfferenciadas.

Só em anos recentes esse quadro começou a mudar. Grupos organizados da
lOCiedede civil passaram a trabalhar junto com comunidades indígenas. buscando
lIIlemalivas à.submissão destes grupos, como agarantiadeseus territórios eformas menos
Wllentas de relacionamento econvivência entre e;osas populações e outros segmentos da
lOCiedade nacional. Aescolaentre grupos indígenas ganhou, então, um novosignificado e
um novosentido,comomeio paraasseguraroacessoaconhecimentos geraissemprecisar
negaras especificidades culturais e a identidade daqueles grupos. Diferentas experiéncIas
lUflliram em várias regiões do Brasil. construindo projetos educacionsis espec/licos à
reeJidade sociocuttural e histórica de deteiminados grupos indígenas, praticando a
lnlerculturnIidacfe e o bilingüismo e adequancfq-<le ao projeto de futuro daqueles grupos.

O ab~ono da previsão de desSpareciinento fisico dos índios e da postura
In1egracionista que buscava assimilar os indios à comunidade nacional, porque os
entendiacomo categoria étnica e social transftória e fadada à extinção, está integrado
nas mudanças e inovações garantidas pelo atual texto constftucional e fundamenta·
se no reconhecimento da extraordinária capacidaêle de sobrevivência e mesmo de
recuperação demográfica, como se verifica hoje. após séculos de práticas genocidas.
As pesquisas mais recentes indicam que existem hoje entre 2~0.OOO e 329.000 indios'
em terras indígenas. constituindo cerca de 210 grupos distintos. Não há informações
sobre os índios urbanizados. embora muftos deles preservem suas Iinguas e tradições.

O tamanho reduzido dapopulação indígena,suadispersãoe helerogeneidadetomarn
particularmente dific11 a implementação de uma política educacional 'adequadá Por isso
mesmo. é de particular importârlCiao fato de aConstituição Federal ter asseguradoo direito
das sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, especifica, inlercuttural e
bHingüe. o que vem sendo regulamentado através de vários textoS legais. Só desta forma
se poderá assegurarnão apenas sua sobrevivência física, mas também étnica, resgatando
a dívida social que o BrasH acumulou em relação aos habitantes originais do território. O
Decreton226/91 retirouaincumbénciaexdusivadoórgãoindígenistadeconduzirprocessos
de educação escolar junto às sociedades indigenas. atribuiu ao Ministério da Educação a
coordenação das ações e sua execução aos estados e municípios, ouvida a FUndação
Nacional do Indic. A Portaria IntermiOisterial n2,559/91, que cria o Cornftê de Educação
Escolar Indígena no Ministério da Educação, assume o principio do reconhecimento daI
diversidade sociocuttural e lingüística e de sua manutençãó. Tem sido,de impo~ia
estratégica e imprescindível, nesta área, a atuação de grupos indfgenas organizados e de
assessores nãç>-índios"ligados às organizações da sociedade civil e às universidades.

Em que pese a boa vontade de setores de órgãos governamentais. o quadro
geral daeducação escolar indígenano Brasil, permeado por experiências fragmentadas
e descontínuas, é regionalmente desigual e desarticulado. Há, ainda, muito a ser feito
e construído no sentido da universalização da oferta de uma educação escolar de
qualidade para os povos indígenas, quI' venha ào encontro de seus projetos de futuro,
de autonomiae que garantaasua incluSão no universo dos programas governarnentais
que buscam a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. nos termos da
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

• A transferênciade responsabilidade pela Educação Indigenada Fundação Nacional
do Indio parao Ministério daEducação não representou apenas uma mudançado órgão
federal gerenciador do processo. Representou também uma mudança em termos de
execução: se antes as escolas indígenas eram mantidas pela FUNAI (ou por secretarias
estaduais e municipais de educação, através de convênios firmados com o órgão
indigenista oficiai). agora cabe aos estados ássumirem tal tarefa A estadualízação das
escolas indígenas e, em alguns casos, sua municipalização ocorreram sem a criação
de mecanismos que assegurassem uma certa uniformidade de ações que garantissem
a especificidade destas escolas. A estadualizaçâo. assim conduzida não representou
urn processo de instituição de parcerias eptre órgãos governamentais e entidades ou
organizações da sociedade civil, compartilhando uma mesma concepção sobre o
processoeducativo aseroferecido para as oomunidades indígenas, mas sim umasimples
transferência de atribuições e responsabilidades. Da FUNAI para o MEC e, deste, para
as secretarias estaduais de educação criou..e umasftuação de acefalia no processo'de
gerenciamento global da assistência educacional aos povos indfgenas.

Não há, hoje. umaciara distribuição de responsabilidades entre a União, os estados
e os municípíos, o que dificultaa implementação de'uma polfiicanacional que assegure
a especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe às comunidades
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indígenas. O Plano Nacional de Educação deve promover uma integração maior entre
as diferentes instânciais do Poder Público no que'diz respeno a estas popuiaçães.

Hâ também a necessidade de regularizar juridicamente as escolas indígenas,
contemplando as experiências em curso bem-sucedidas e reorientando outras para
que elaborem regimentos, calendários, currículos, materiais didático-pedagógicos e
conteúdos programáticos adaptados à~ particularidades étnico-culturais e lingüísticas
próprias a cada povo indígena. .

Deve'se ainda considerar que a educação bilingüe adequada às peculiaridades
cuttúrais dos d~erentes grupos é melhor atendida através de professores índios. É
preciso reci;mlie?"r que a formação inicial e continuada dos próprios indios, enquanto
professores de suas comunidades, deve ocorrer em serviço e concomnantemente à
sua própria escolarização. Isto exige a elaboração de programas diferenciados de
formação inicial e continuada de professores índios. A formação que se contempla

deve capa~naros professores pam a elaboração de currículos e programas específicos
pam as escolas indígenas; o ensino bilíngüe, no que se refere à metodologia e ensino
de segundas línguas e ao estabelecimento e uso de um sistema ortográfico das línguas
maternas; a condução de pesquisas de caráter antropológico visando à sistematização
e Incorporação dos conhecimentos e saberes tradicionais das sociedades indígenas
e à elaboração de materiais didático-pedagógicos, bilíngües ou não, para uso nas
escolas instaladas em suas comunidades.

A proposta de umll escola indígena diferenciada representa uma grande
.novidade no sistema educacional do Pais e exige das instituições e órgãos

, responsáveis a definição <!e novas dinâmicas, concepções e mecanismos tanto para
que estas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inciusão no
sistema oficial quanto respeitadas em suas particularidades.

O Plano Nacional de Educação é um dos instrumentos fundamentais para a con
secução deste ideai, que só será atingido caso seja assegurada aos povos indígenas
uma escola de qualidade, respeitosa de suas'especificidades culturais e que gara~
sua participação plena nos projetos de futuro do Pais.

8.2. Metas

1. Atribuir aos estados a responsabilidade legal pela Educação Indígena, quer
diretamente, quer através de delegação de responsabilidades aos seus municípios,
sob a coordenação geral e com o apoio financeiro do Ministério da Educação.**

2. Universalizar, imediatamente, a adoção das Diretrizes para a Política Nacional
de Educação Escolar Indigena, estabelecidas pelo Ministério da Educação.**

3. Universalizar, em dez anos1 a oferta às comunidades indígenas. de programas
educacionais equivalentes às quatro primeiràs séries do Ensino Fundamental,
respeitando seusfuados de vida, suas visões de mundo eas situações sociolingüísticas
especificas por elas vivenciadas.**

4. Ampliar, gradativamente, aoferta de ensino de 51 a81 série à população indígena,
quernaprópriaescolaindígena, querintegrando os alunos em classes comuns nas ""colas
próximas, ao mesmo tempo que se lhes ofereça o atendimento adicional necessário para
sua adaptação, a fim de garantir o acesso ao Ensino Fundamental pleno.**

5. Fortalecer e garantir a consolidação, o aperfeiçoamento e o reconhecimento
de experiências de construção de uma educação diferenciada e de qualidade
atualmente em curso em áreas indígenas.**

6. Criar, dentro de um ano, a categoria oficial de "escola indígena", para que a
especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe seja assegurada.*'

7. Proceder, dentro de dois anos, ao reconhecimento oficial e à regularização
legal de todos os estabelecimentos de ensino localizados no interior das terras
indígenas e à constituição de um cadastro nacional de escolas indígenas.**

8. Assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto
pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção do
cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas
decisões relativas ao funcionamento da escola.

9. Estabelecer, dentro de um ano, padrões mínimos mais flexíveis de infra-estrutura
escolar para esses estabelecimentos, que garantam a adaptação às condições
climáticas da região a, sempre que possível, as técnicas de edificação próprias do
grupo, de acordo com o uso social e concepções do espaço próprias de cada comu~

nidade indígena, além de condições sanitárias mínímas e de higiene.**
10. Estabelecer um programa nacional de colaboração entre a União e os esta

dos para, dentro de cinco anos, equipar as escolas indígenas com recurso dídático~
pedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio.**

11. Adaptar programas do Ministério da Educação de auxílio ao desenvolvimen
to da educação, já existentes, como transporte escolar, livro didático, biblioteca esco
lar, merenda escolar, TV Escola, de forma a contemplar a especificidade da Educação
Indígena, quer em termos do contingente escolar, quer quanto aos seus objetivos e
necessidades, assegurando o fornecimento desses benefícios às escolas.*

12. Fortalecer e ampliar as linhas de financiamenlO existentes no Ministério da
Educação para implementação de programas de educação escolar indígena, a serem
executados pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, organizações de
apoio aos índios, universidades e organizações ou associações indígQnas.

13.Criar, tanto no Ministérioda Educação como nas secretarias estaduais deeducação,
progmmas voltados à produção e publicação de materiais didáticos e pedagógicos
específicosparaos grupos indígenas, incluindo livros,vídeos, dicionários eoutros, elaborados
por professores indígenas juntamente com os seus alunos e assessores.*'

14. Estabelecer, dentro de um ano, os referenciais curriculares indígenas e
universalizar, em cinco anos, sua aplicação pelas escolas indígenas na formulação do
seu projeto pedagógico.*

15. Instituire regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a profissionalização
e reconhecimento público do magistério índígena, com a criação da categoria de
pro,fessores indígenas como carreira específica do magistdrio, com concurso·de provas
e t.tuIos adequados às particuiaridades Iingüisticas e culturais das sociedades
indígenas, garantindo a esses professores os mesmos direnos atribuídos aos demais
do mesmo sistema de ensino, com níveis de remuneração correspondentes ao seu
nível de qualificação profissional.

16. Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de formação
sistemática do professorado indígena, especialmente no que diz respeito aos
conhecimentos relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem, à
affabetização, à construção coletiva de conhecimentos na escola e à \/alorização do
patrimõnio cultural da população atendida.**

17. Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas
especiais parll a formação de professores indígenas em nível superior, através da
colabomção das universídades e de outras instituições de nível equivalente.

18. Criar, estruturar e fortalecer, dentro do prazo máximo de dois anos, nas
secretarias estaduais de educação, setores responsáveis pela Educação Indígena,
com a incumbência de promovê-Ia, acompanhá-Ia e gerenciá-Ia.

19. ProJT1Gver a correta e ampla informação da popuiação brasileira em geral sobre
as sociedades e cultums indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a
intolerância, a discriminação e o preconceito em relação a essas populações.

.~

I '.' FORMAÇÃO DE PROFESSORES

E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

9.1. Observações C>erals

.A melhoria da quaiid?d:, do e~sino, indi.spensável para assegurar à população
brasll.elra o acesso pleno a_CidadanIa e uma Inserção nas atividades produtivas que
permita a constante elevaçae> do nível de vida, constitui um compromisso da Nação.
Ess~ c0'!lpromisso, entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do
maglsténo, uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo
educacional. : •

A valorização do magistério inclui:

• Umaformação profissional que assegure odomínio tanto dos conhecimentos
a serem oferecidos e trabalhados na sala de aula como dos métodoS'
pedagógicos necess~ios ao bom desempenho escolar;

• Um ~istema de educação continuada que permita ao professor um
crescimento clólnstante <;le seu domínio sobre a cultura letrada dentro de
uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo; ,

• Jornadade trabalho organizada de acord~com a jornada escolar dos alunos,
concentrada ,num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo
necessário para as atividades complementares ao trabalho em sala de aula;

• Um salário condigno, competitivo em termos de outras posições no mercado
de trabalho, abertas a candidatos com nível equivalente de formação.

Essas condições precisam ser supridas p~los sistemas de ensino. Além delas,
há outras que dependem de uma conscientização do próprio professor: trata~se da
dedicação para com os alunos, do respeito que lhes é devido como cidadãos em
formação, do intéresse pelo trabalho e da integração colaborativa na equipe escolár.

Assim, a valorização do magistério depende tania da garantia de condíções
adequadas de formação, trabalho e remuneração quanto da exigêncía de uma
contrapartida em termos do desempenho satisfatório, pelo docente, das atividades
educativas. Há que se prever, portanto, sistemas de ingresso, promoção e,
eventualmente, afastamento dacarreira docente, que levem em conta tanto arealidade
das condiçõe.o de trabaiho como a avaliação do desempenho dos prolessores.

No que diz respeito à formação inicial, existe hoje consenso quanto á
necessidade de promover uma profunda reformulação tanto da habilitação para o
magistério em nível de 20 grau como das atuais licenciaturas.

A questão da formação Inicial compreende dois pontos cruciais. O primeiro
deles consiste na relação entre teoria e prática, qL!8. defendida por todos 05 educadores,
jamais co,nseguiu se concretizar nos cursos de formação. O outro ponto, que se
manifesta de modo muito claro nas universidades, consiste no divórcio que existe
entre a formação pedagógica e a formação nas disciplinas, isto é, no campo de co
nhecimentos específicos que serão socializados e tmbalhados na saia de aula. Esse
divórcio. representado peio paralelismo entre bacharelado e licenciatura. constitui uma
espécie de pecado original da formação de professores para o 30 grau, que se agra
vou com a reforma de 1968, em virtude do desmembramento das antigas Faculda
des de Filosofia. Ciências e Letras em Faculdades ou Insmutos independentes. Cria
ram-se, assim, Faculdades de Educação isoladas dos departamentos que ministram
a formação em disciplinas. Além disso, o ambiente académico contribuiu pam que as
Faculdades de Educação vissem seu papel muno mais como centro de pesquisa e
de formação de especialistas (administradores, orientadores pedagógicos, etc.) do
que. propriamente, como uma escola prbfissional para formação de professores. A
Lei de Diretrizes e Bases, ao instituir os Institutos Superiores de Educação. contribui
para a renovação do processo de formação dedocehtes,'ron1pàndõ a dicolôrília ba:
charelado-Iicenciatura. Caberia também a estes Insmutos a formação de especialis
tas que constituem parte integrante dos profissionais do ensino.
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É preciso ainda ponderar que não existem modelos normatizadores para a
formação, em nível superior, dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental.
Se já é inadequado para a formação de docentes para as séries superiores. o modelo
das licenciaturas é inviável para as séries iniciais, uma vez que esse nível de ensino
exige um professor polivalente, com conhecimentos muito diversificados. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerando esse problema. prevê acriação
de Escolas Normais Superiores~ para as quais é necessário estabelecer um mínimo
de diretrizes.

Quanto à habilitação para o magistério em nível de 2" grau, a última reforma do
ensino descaracterizou o antigo Curso Normal, introduzindo o mesmo divórcio entre
formação geral e específica que já ocorria nas licenciaturas. Deve·se observar ainda
que, apesar da ênfase atribuida pela Lei de Diretrizes e Bases à formação em nivel
superior, não se pode descurar da formação em nível médio, que será, por muito
tempo, necessária em muitas regiões do País. Além disso, a formação em nfvel médio
pode cumprir três funções essenciais: a primeira é o recrutamento para as licenciaturas;
a segunda, a preparação de pessoal auxiliar para creches e "ré~escolas; e a última,
servir como centro deJormação continuada.

isto nos leva a outra questão que diz respeito à formação em serviço, que
assumirá uma importãncia fundamental durante toda a Década da Educação. Os
estados já vêm desenvolvendo uma intensa atividade nesta direção, assim como o

próprio Governo Federal. É necessário, agora, avaliar os resultados obtidos e
generalizar iniciativas nesse sentido entre os municípios.

De fato, a melhoria da formação inicial não ~esolve a questão fundamental de
oferecer qualificação adequada aos professores em f'xercício, grande número dos
quais não possui a formação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases.

Considerando-se que, em cinco anos, seria necessário formar em .serviço ou"
substituir docentes sem 20 grau completo para pré-escolas, ciasses de aifabetização
e as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, os números agregados são os
seguintes: 35.267 docentes para a pré-escola; 128.482 para as classes de alfabetização
e 117.482 para as séries iniciais do Ensino Fundamental.

As Tabelas 9.1 e 9.2 indicam a magnitude desta tarefa.

Tabela 9.1 - Nível de escolaridade dos docentes da Educação Básica - 1996

Grau d. formaçio N(vels do Entlno fundllmental Ensino

do docente 1 1 ."l sér'e 51. e' série Médio

MQOOS de 1Q grau G3.251 526 71

completo

1; grau completo 19.<)69 11.412 55.225 5.B34 997

2" grau completo 144.189 39.865 500.238 154.766 43.418

3; grau completo 40.061 4.514 157.817 450.784 282.341

Tolal 219.517 75549 776.537 611.710 325.827

Fon'-: Infom1e: EstAtístico MECI1NEp, 1996

Tabela 9.2 - Número e porcentagem de docentes da Educação Básica
sem a formação mínima exigida, por nível de ensino •

Nfvel de ensino Número de docentes % de docentes

Pré-Escol. 35,267 16%

Classe de alfabetização 31.170 41%

Enslno Fundamental l' a4' 118,482 17%

Ensino Fundamental 5' a ~f 160.926 26%

Ensino Médio 44.486 13%

Ftlmlt; Slnop&fl E~tIIti~tie8.. 1900. INEPiMEG.

Para as séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, que
requerem formação superior. os docentes a serem formados ou súbstituidos Somam
160.926 no primeiro caso e 44.486 no segundo.

Os problemas concentram-se nas classes de alfabetização e nas séries finais
do Ensino Fundamental. Hã um grande consenso em torno da abolição das classes
de elfabetização, que têm mais impedido que facilitado o acesso dos alunos ao Ensino
Fundamentai. Para a pré-escola, assim como para as séries iniciais do Ensino
Fundamental, com programas semipresenciais e a distância, haveria a possibilidade
de oferecer formação adequada para a maioria dos docentes que já possuem o pri
meiro grau completo.

O caso mais grave refere-se às séries finais do Ensino Fundamental, pois seria
difícil ofer~cer formação em nível superior imediatamente, mesmo que fosse para
apenas os 43.418 professores que já completaram o Ensino Médio. Haveria que se
pensar e.m re.crutar pessoal jãformado, atraindo-o para o magistério, e oferecer cursas
de licenciatura em diferentes regiões, com a colaboração das universidades públicas,
de modo a formar pessoal local para suprir as necessidades de ensino. O papel das
universidades nesta tarefa é insubsttluivel.

Há ainda um problema adicional. que e a proparaç'.v:. da professores para as(
disciplinas técnicas do ensino profissional. Neste caso, a. formaçáo acadêmíca é ina
dequada e há que :...8 rever, urgentemente, a regulamentação desta matéria.

De qualquer forma, a qualificação do pes$oal docente se apresenta hoje como
um dos maiores desafios para o Plano Nacional de Educação, e o Poder Público
precisa se dedicar prioritariamente à solução deste problema.

No que diz respeito ao salário, a aprovaçao do Fundo de Desenvolvimento e
Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magístério, que simultanea
mente redistribui recursos entre estados e municípios de acordo com o numero de
alunos atendidos e estabelece um aporte adicional de recurl:iOS da União para os estados
mais pobres, vinculando porcentuais para o pagamento do salário dos docentes. deve
contribuir, de modo significativo. para a elevaçã'J do 11ível da remuneração do Ensino
Fundamental. Resta. entretanto, reajustar os sel;Írj0S d'.\s docente;; dos d~mais nÍVeis
de ensino de forma correspondente, o que exig!ri:.\ (Im gl'':trl·I·'' f~:3f0r~{o dD racionalização
no uso dos recursos disponíveis por parte do Slstl~i·.'~ l\'"~ or,::;no

É indispensável, entretanto, que nívt.',;·; l~";j:· I}l'."-,;;l.dt',~ de remuneração
correspondam a exigências maiores de qualilic"l.':·1\'" ::",")":t~~"'ll~! r~ de d8'sempenho.
Trata-se, justamente, da criação de novas Co·UfP.ír'.\~;. ,..,-~ ;·:,1.:-, d'~v(1(rl se constituir como
pontos de partida para novas contratações, tendl.1 l i.llnt,·;m c~ ,n"'-I objetivo a assimilação
gradual dos atuais docentes mediante aurmmlv e ,.':.. f~, :'~\':'cação.

O Plano Nacion'al de Educação procuro: c ji.~'J!:-cl~r'~ 1:..:t.''iS vii3.veis que contribuam
paraSO\uciD11ai os problemasdeforrnaç.:m do n\ag\3t<~!i<,nd'" 'J.~Jorw:.ção dos professores.

9.2. Mefa"

1. Implementar, já em 1998, a criaçáo dI! ;-lfJV:,;'~ plqlloS de carreiras para o
rnqgistérío e de novos níveis de remuneração Ufll t::,(lrY~ o';; sistemas de ensine, com
piso satarial própt'Ío, de acordo com as diretrizes e~t;:,h.,:>..::ôdJ5 p.clo Conselho Nacional
de Educação. assegurando a promoção por mürifo .... '"

2. Instítucionalízar, no prazo de cinco õno,,-,. SistCli18S de avaliação do
desempenho dos docentes. integrados à aVll.1i2çf10 I,í;.;$ G~:;'.-::olas.**

3. Implementar, gradualmente, uma jOfllarl~ ,~.~ 1rallalho em tempo integral,
cumprida em um único estabelecimento escolm I..lt~ íomld a viabilizar 30 horas de
atividade em sala de aula, com adicional de 10 horas Pi.ifi:'j outras atividades.

4.lmpedjr. imediatamente, a contratação de r~,W('r3 P'"0fQ3S0reS que não possuam
as qualificações mínimas exigidas pela Lei de OirC:ríZ'~i: e BaSIJ5, a nâo ser em casos
excepcionais. em caráter temporário e por prazo n5.o ~;ujJeríor a três anos.

5. Estabelecer, dentro de um ano. parâmetros e d:iôtrizes curriculares para os
cursos superiores de formação de professo~~:5 e- dB prüHssirJnais da educação para
os diferentes níveis e modalidades do ensino, quo ;j::.seQlJmm:*

- sólida formaçáo geral;

- o estabelecimento da atividade docente corr.-:; Í'".'':''J formativo e o contato dos
alunos com a realidade das escolas dumnfr.? t::"j') o curso, integrando a teoria
com a prática pedagógica; .

~ domínio das novas tecnologias de comuOlc;.;çôO e capacidade para integrá·
(Ias à prática docente;
- a inclusão da problemática específica dos alunos portadores de·necessida-

des especiais nos programas de formação dos docentes;

.- trabalho coietivo interdisciplinar;

H incentivo à pesquisa;

- vivência da gestão democrática do ensino;

~ compromisso social com a docência.

6. Estabelecer, onde quer que ainda nâo existam condições para fonnação em
nível superior delodos os profissionais necessáriospara o atendimenlo das oooo9s\dad9ll

.do ensino, cursosde nível médio, em instituições específicas, q\IB obselVllm os parâmelroll
estabelecidos na meta anterior e preparem pessoal qualificado para a Educação Infantil,
pera a Educação de Jovens e Aduttos e para as séries iniciais do Ensino Fundamental,
prevendo a continuidade de estudos desses profissionais em nível superior.

l.lncentívar a criação, dentro ou fora das universidades, de Institutos Superiores
de Educação e de Escolas Normais Superiores como parte do processo de renovação
e Valorização da formação para o magistério.**

8. Definir recursos para organizar. dentro de um ano, em regime de colaboração
entre União, estados e municípios, programas de formação em serviço que assegurem
a todos os docentes a possibilidade de adquirj[ a qualificação mínima exigida pela Lei
de Diretrizes e Bases, observando os novos parâmetros e diretrizes curriculares.**

9. Desenvolver, de acordo com os mesmos parãmetros, programas de Educação
a Distância que possam ser utilizados também em cursos semipresenciais modulares,
de forma a tornar possível o cumprimento da meta anterior.**

10. Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos regulares
noturnos e cursos modulares que facilitem o acesso dos docentes em exercício à
formação nesse nível de ensino.**

11. Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer, no
interior dos estados, cursos temporários de formação de professores, no mesmo padrão
dos cursos oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local e regional por
docentes graduados em nível superior.**

12. Promover, nas instituições públicas de nivel superior, a oferta, na sede ou
fora dela, de cursos de extensão e aperfeiçoamento destinados à formação permanente
do pessoal do magistério.

13. Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, na sede ou
fora dela, de cursos de especiaíização voltados para a formação de pessoal para a'
diferentes áreas de ensino e, em particular, para a educação especial, a gestão eSCC
lar, a formação de jovens e adultos, as creches e os profissionais do ensino que ofere-
cem apoio pedagógico ao trabalho docente. .

14. Ampliar a oferta de cursos'de mestrado e doutorado na área educacional e
desenvolver a pesquisa nesse campo.
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15. ObseIVar1 no que se refere à Formação do Magistério. as.metas constant:s
noS capítulos referentes à Educação Especial, Educ~ção ~ec~ologlca e Formaçao
Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educaçao a Distancia.

. ; EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ETECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

10.1. observaçóes Gerais

As novas tecnologias de comuni~a:ção e a crescente acessibilidade aos
multimeios interativos alargaram amplamente as possibilidades da Educação a
Distância, promovendo uma efetiva democratização do acesso à informação, à cultura
e ao ensino programado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao estabelecer que o Poder
Público incentivará o desenvolVimento de programas de Educação a Distância, em
todos os níveis e modalidades de ensino, introduziu uma abertura de grande alcance
para a politica educacional. Os desafios educacionais existentes podem ter, na
Educação aI Distância, um meio auxiliar de indíscutíve:1 eficácia no processo de
universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, onde os déficits
educativos e as desigualdades regionais sãotão elevados. Além do mais, os programas
educativos podem desempenhar um papel inestimável no desenvolvimento cullural
da população em geral.

o País já conta com inúmeras redes de tele~isá? : rádio educ~ti"os no setor
'brco Paralelamente há que se considerar a contnbulçao do setor pnvado, qu~ t:m

P~o~UZidOprogramas ~ducativos de boa qualidade, especi~lmen~e ~ar~ a televlsao.
~a verdade, porém, é preciso ampliar o conceito de Educaçao a Dlsta~cla ~ara podj~
incorporar todas as possibilidades que as tecnologias d.e comunlcaçao -: a~ a
conhecidas e..as que estão por surgir - possam propiciar a t~dos os mvel~ .9

modalidades de educação. O entusiasmo existente com relaçao aos.maten~ls
audiovisuais não deve, entretanto, levar a descurar da qu~lidade do maten~1 escrito~

arte integrante e essencial para a eficácia d,:sta modalidade de educaçao, o qu
~em sempre é observado nas iniciativas Que vem sendo tomadas.

Hã, portanto, inúmeras iniciativas neste setor. Ainda são incipientes, no entanto,
aquelas que concretizam um trabalho em regime de cooperação, capaz de elevar a
qualidade e aumentar o número de programas produzidos e apresentados. Osistema
também se ressente ainda da falta de uma rede informatizada que permita o acesso
generalizado aos programas existentes.

No conjunto da oferta de programas para formação a distância, há certamente
que se permitir a multiplícação de iniciativas. Os programas educativos e culturais de
vem ser incentivados dentro do espírito geral da liberdade de imprensa, consagrada
pela Constituição Federal, embora sujeitos a padrões de qualidade que precisam ser
objeto de preocupação não só dos órgãos governamentais. mas também dos próprios
produtores, através de um sistema de auto·regulamentação. Quando se trata, entretan
to, de cursos regulares, que dêem direito a certíficados ou diplomas, a regulamentação
e o controle de qualidade por parte do Poder Público são indispensáveis e devem ser

rígorosos. A Lei de Diretrizes e Bases contempla essa regulamentação e este controle(.
em dois níveis: cabe á Uníáo o credenclamento das mstltuições autorizadas a oferece~

cursos de Educação a Distancia. assim como o estabelecimento dos requisitos para a
realização de exames e o registro de diplomas (Art. 87, §§ 12 e 20); são de responsabi
lidade dos sistemas de ensino as normas para produção, controle e avaliação dos pro
gramas, assim como a autorização para sua implementação (Art. 87. § 3º). Uma tarefa,
urgente, dentro da perspectiva do Plano Nacional de Educação, é a regulamentação
desses dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases.

Há portanto que se distinguir, claramente, as políticas dirigidas para o incenti~

vo de programas educativos em geral e aquelas formuladas para controlar e garantir
a qualidade dos programas que levam á certificação ou diploma.

As possibilidades da Educaçáo a Distãncia são particularmente relevantes
quando analisamos o crescimento dos índices de conclusão do Ensino Fundamental
e Médio. Cursos a distância ou sem/presenciais podem desempenhar um papel crucial
na oferta de formação equivalente ao nível fundamental e médio para jovens e adultos
insuficientemente escolarizados. Importa destacar, ainda, que a Lei de Diretrizes e
Bases considera a Educação a Distância como um importante caminho para a formação
e capacitação de professores em serviço. Numa visão prospectiva, de prazo
razoavel.mente curto, é preciso aproveitar melhor a competência existente no ensino
superior presencial para institucionalizar a oferta de cursos de graduação e iniciar um
projeto de Universidade Aberta que dinamize o processo de formação de profissionais
qualificados de forma a atender às demandas da sociedade brasileira.

As tecnologias utilizadas no Ensino a Distância não podem, entretanto, ficar
restritas a dsta finalidade. Elas constituem hoje um instrumento de enorme potencial
para o enriquecimento curricular e me],oria da qualidade do ensino presencial. Para
isto, é 1undamentat equipar as escolas com multímeios, capacitar os professor~ para
utiiizá-Ios e integrar a informática na formação regular dos alunos.

A política do Ministério da Educação. nesse setor, tem procurado dar prioridade
á atualização e aperfeiçoamenlo de professores para o Ensino Fundamental e ad
enriquecimento do instrumental pedagógico dlsponivel para esse nivel de ensino. A
criação da TV Escola e o fornecimento, aos estabelecimentos escolares, do

equipamento tecnológico necessário constitutram importantes iniciativas neste setor.
~Iém disso, a~ Escola ds~erá se ~evelar\um instrumento importante para orientar os
sistemas de ensino quanto a adoça0 dos Novos Parâmetros e Diretrizes Curriculares.
~stão também em fase inicial os treinamentos que orientam os professores a utilizar
slst~:naticamente a televisão, o vtdeo e o rádio como instrumentos pedagógicos
aUXiliares.

A utilização de novas tecnologias nas escolas deve considerar ainda a utilização
de computadqres para esta finalidade. Isto inclui a dísponibilidade de programas, a
oferta de equipamento básico de informática e o treinamento de professores para
utilizar esta nova ferramenta. O Ministério da Educaç&o e os estados são parceiros
necessários para o desenvolvimento da informàtica nas escolas de Ensino Pundamental

-e Médio. Os recursos provenientes do Saiário E'ducação, conjugados a empréstimos
externos, deverão financia:. esta política.

As iniciativas que vêm sendo tomadas tanto pelo Ministério da I;:ducação como
por algumas secretarias estaduais de educação, utilizando as tecnologias, métodos e

técnicas de .educação a distância para melhorar a quelidade dos cursos presenciais, .
deverão ser ampliadas para a Educação Superior. Neste nível, ainda, cursos a distância
poderiam aumentar a capacidade institucional de oferta presencial e melhorar
substancialmente a sua qualidade. Uma referéncia especial cabe à incorporação dos
multimeios nos cursos de formação de professore~ - Escola Normal, Pedagogia e
Licenciaturas. É fundamental que as tecnologias sejam incorporadas ao projeto
pedag6gico e ao cotidiano desses cursos, instrumentalizando o futuro professor no
USo das novas linguagens na educação, promovendo sua difusão por todo o sistema
educacional.

As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para programar a
implantação da EducaÇão a Distância e generalizar o acesso aos multimeios interativos
nos cursos presenciais. .

10.2. Metas

10.2.1. Educação a Distância

1. Estabelecer, dentro de um ano, as normas e processos nacionais para o
credenciamento das instituições que ministram curSos a distância com direito ...a
certificação. .

2. Regulamentar, dentro de um ano, os requisitos nacionais para organização
de exames e registro de diplomas de cursos de Educa.ção a Distância.*

3. Estabelecer, dentro de 18 meses, nos diferentes sistemas de ensino, normas
para a produção e processos de controle e avaliação de programas de Educação a
Distância.*

4. Ampliar os canais educativos televisivos e radiofônicos para a disseminação
de programas culturais e educativos, assetgurando às-' escolas e à comunidade
condições básicas de acesso a esses canais.**

5. Garantir a integração de ações dos Ministérios da Educação, do Trabaiho,
da Ciência e Tecnologia e das Comunicações para o desenvolvimento da Educação a
Distância no País, através da ampliação da infra~estrutura ts'cnológica e da redução
dos custos dos serviços de comunicação e informação, criandq, em dois anos, um
programa que assegure essa colaboração.

6. Enviar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, proposta de
reguiamentação da legisiação que estabelece a reserva de tempo minimo, sem ônus
para o Poder Público, para transmissão de programas eduéátivos pelos canais
comerciais de rádio e televisão, estabelecendo as normas gerais para sua utilização.

7. Fortalecer e apoiar o Sistema Nacional de Rádio e Televisáo Educativa.

B. Ampliar a oferta de programas de formação a distância para Educação de
Jovens e Adultps, especialmente no que diz respeito à oferta de Ensino Fundamental,
com especial consideração para o potencial dos canais radiofônicos e para o
atendimento da população rural.

9'.~ Promover, em parceria com o Ministério doTraba\ho, as empresas, os Sefvi~

ços Nacionais de Aprendizagem e as Escolas Técnicas, a produção e difusão de pro
gramas de Formação Profissional a Distância.**

10. promover, com a colaboração entre a UniãO e os estados e em parceri~

com instituições de ensino superior, a produção de programas de Educação a Distân
cia de nível médio.·..

11. Iniciar, já em 1998, a oferta de formação a distância em nível superior, es~

pecialmente na área de formação de p:rofessores.**

12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em nivel superior
para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e das demais
inslítuiçóes de Educação Superior credenciadas.**

13. Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos.
humanos para Educação a Distância.

14. Apoiar, financeira e institucionalmente, a pesquisa na área de Educação a
Distância. .

10.2.2. Tecnologias Educacionais

15. Assegurar ás escolas públicas, de nivel fundamental e médio, o acesso
universal à TV Escola, com o fornecimento do equipamento correspondente,
promovendo sua integração no projeto pedagógico da escola*

16. Capacllar, em cinco anos, pelo menos 500.000 professores para a utilização
plena da TV Escola**
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17. Instalar, em dez anos, 1.000 núcleos de tecnologia educacional, os quais.
inclusive, deverão atuar como centros de orientação para as escolas e para os órgãos
administrativos dos sistemas de ensino no acesso aos programas informatizados e
aos vídeos educativos.** .

18. Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 escoias de Ensino
Fundamental e Médio, promovendo condições de acesso ao sistema via Internet.*

19. Capacitar, em três anos, 3.000 prolessores multiplicadores em informática
da educação e ampliar, pelo menos em 20% anuais, a oferta dessa capacitação.*'"

20. Capacitar, em quatro anos, 150.000 professores e 33.000 técnicos em
informática educativa e ampliar, em 20% ao ano, a oferta dessa capacitação.""*

21. Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as escolas
de Ensino Fundamental, com mais de 100 alunos, com computadores e desenvolver
programas educativos apropriados.**

22. Observar, no que diz respe~o à Educação a Distãncia e às novas tecnologias
educacionais, as metas pertinentes incluídas nos capitulas referentes à Formação de
Professores. à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Especial.

:~ FINANCIAMENTO E GESTÃO

11.1. Observações Gerais

A fixação de um plano de metas exige uma definição de recursos disponíveis
para atingi-lo. "

Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Diretrizes e Bases, ao fixarem os
princípios norteadores, as prioridades e a obrigatoriedade da oferta de ensino público
e gratuito, estabeleceram, simultaneamente, uma.vinculação de impostos que deveria
assegurar os recursos necessários'para o desenvolvimento da educação: no mínimo,
18% no caso da União e 25% no caso de estados e municípios. Alguns estados
elevaram esse porcentual, aumentando substancialmente a base financeira para a
manutenção do ensino público.

Importa, portanto, reconhecer que, no Brasil, os porcentuais conslttucional
mente vinculados devem representar as indispensáveis bases financeiras para a
formulação e implementação de metas educacionais. Sabe-se que a vinculação legal

de recursos paradeterminada função não é um mecanismo facilitador para0 conjunto
das políticas públicas de um governo. O Brasii, no entanto. dadas as carências

, acumuladas e uma tradiçáo de políticas governamentais erráticas e inconstantes no
campo do ensino, a par da reconhecida importância estratégica da educaçáo para o
desenvolvimento econômico e social, ainda deve apoiar-se nesse mecanismo por
algumas décadas.

Com a recente Emenda Constitucional n2 14, instituindo o Fundo de Manutenção
e Desenvoivimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, estabeleceu
se uma subvinculação daqueles porcentuais que. associados ao referencial de valor
por aluno, fixado anualmente, e a outras regras de aplicação. propiciará uma captação
e destinação quase automática dos recursos, o que melhorará substancialmente o
financiamento desse nível de ensino e a distribuição dos recursos para os demais.

Sem dúvida, essa Emenda representa um grande avanço para a educação no
Brasil e, juntamente com a especificação do que constitui despesas públicas com
educação, contidas nos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, deve prover as
condições necessárias ao alcance das metas qualitativas nacionais, bem como das
metas quantitativas de cada sistema.

D.eve~se observar ainda que a reserva de 15% dos recursos orçamentários
vinculados para o Ensino Fundamental permite aos municípios a utilização prioritária
dos restantes 10% para Educação Infanlii e aos estados a destinação deste mesmo
porcentual. prioritariamente. para a manutenção e ampliação do Ensino Médio. Os
recursos para formação de professores em serviço, para Educação EspecíaJ. Educação
de Jovens e Adultos e Educação Indígena devem estar incluídos no financiamento
atribuído aos diferentes níveis de ensino.

Para a Educação de Jovens e Adultos dever-se-Ia prever a utilização prioritária
dos 15% vinculados ao Ensino Fundamental que não estão Incluídos no Fundo, Isto é
aqueles provenientes das receitas estaduais e municipaIS que não são objeto de trans
ferências. Para os municípios muito pobres. que não possuem renda própria, há que
se prever o apoio têcnico e financeiro da União, dos estados e das organizações não~

governamentais para fazer face a este problema. O uso dos recursos das quotas fe
deral e estaduais do Saiário Educação devem também contemplar essa prioridade.

Tem havido uma constante reivindicação de aumento de verbas para a educa
ção. Essas reivinrjl~ções precisam ser colocadas no contexto do que efetivamente
se gasta e se pode gastar.

A Tabela 10.1, baseada em pesquisa realizada em 1996, com dados de 1995,
estima o total de recursos públicos provenientes de impostos e contribuições sociais
vinculadas à educação. que estariam disponíveis se fossem observadas as
determinações legais. Como se vê, o total de mais de 28 bilhões de reais representa
cerca de 4,5% do Produto Interno -Bruto. Esse porcentual é muito semeihante ao de
países desenvolvidos e em desenvolvimento. nos quais o ensino não apresenta as
deficiências do nosso.

• Metas que ~ptlndem da Inidativa ela Unlio,
... MtItas que eXigem a coIaboraçio da União com outros saiote! governamentais 8 nio-gOWlmlllTWlntais.

Tabela 10.1 - Tributos disponíveis para a manutenção e o desenvolvimento do
ensino no Brasil-1995 •

Tributos R$ bilhões Total (%) PtB(%)

1. Impostos - obrigações constitucionais 25,474 89 4,03

Constituição Federal 24,274 85 3,84
Constituições Estaduais (SP, RJ. RS, MS, Pi) 1,200 4 0,19

2. Contribuições sociais 3,.133 11 0,50
Salário·educação 2,376 8 0,38
Sériài 0,494 2 0,08
Senac 0.229 1 0,04
Senat 0,034 ° 0,00

Total 28,607 100 4,5,3

Fonte: Financiam~nto da Educação no Brasil .1996, INEP/MeC.

Deve-se notar também que, nos paises cujo porcentual do PIB aplicado em
educação é muito mais elevado, estão muitas vezes contabilizados os recursos
provenientes de aplicação privada, inclusive através de cobranças de taxas no ensino
superior público, como é o caso dos Estados Unidos, e também no Ensino Médio.
como ocorre na Córéia. No Brasil, todos os estabelecimentos públicos são gratuitos.
mas o ensino privado atende a cerca de 24% da pré-escola, 11% do Ensino
Fundamental, 20,5% do Médio e 58% da Educação Superior, além da parcela das
crianças de Oa3 anos em creches, sobre as quais não há informações disponíveis.

Tabela 10.2 - Porcentual do PIB e porcentuais das despesas públicas aplica-
das na Educação em diversas países

-----P-.l-••-.-----~ %doPIB I %d•• despesaspóbflcas

AMÉRICA DO NORTE/CENTRAL

Canadá 1992 7,6 14,3

Costa Rica 1992 4,5 20,2
Guatemala 1991 1.2
Estados Unidos 1984 7.5 12,3
México 1992 5.2

AMÉRICA 00 SUL

Argentina 1992 3,1 15.7
BRASIL 1989 4.6 1:(,7
Chile 1992 2,9 12,9
Corônibia 1992 3,1

Peru '1990 1,5 14,7
Uruguai 1992 2,8 15.4
Venezuela 1992 5,2 23.5

ÁSIA

China 1992 1,7 12,2
índía 1991 3,9 11.9
Indonésia 1992 2,2 9.4
Japão 1989 4,7 16,5
Coréia 1992 4,4 14,8

EUROPA

Áustria 1992 5,8 7.7
Dinamarca 1991 7,4 11,8

França 1992 S,7

Noruega 1992 8,7 14,1

Portugal 1990 4,8

Espanha 1992 4,6 9,3
Suécia 1992 8,8 12,7
Inglaterra 1991 5.2

Fonte: Anuârio Estatíslico Unasco. 1994.
Obs,; Embota O!l daclo$ referefllM ao Brasil $atam anhgo!!:. 0$ trabalhos recMtM alingêm porcentulll semalhanUl.

Pode-se concluir, portanto, que o porcentual do PIB investido em educação seja
bastante superior aos 4,5% representados pelo potencial legal de aplicação de recursos
públicos. Por outro lado, se observarmos a 2' coluna da Tabela 10.2. verificamos que.
se o porcentual do PIB aplicado em educação compara-se favoravelmente com o de
muitos países que contam com bons sistemas educacionais, a proporção de recursos
públicos utilizados com esta finalidade é extremamente alta, maior do que a de qualquer
pais da Europa ou da América do Sui, com exceção da Venezuela.

Deve-se considerar, entretanto, que as evidências indicam a existência de uma
enorme dfferença entre o que é legalmente destinado à educação em termos de re
cursos públicos e o que é efetivamente gasto com essa finalidade. As distorções mai-

ores tendem a ocorrer na nível municipal, pois, em virtude mesmo da multiplicação
do número de municípios, o controle e a fiscalização são muito mais difíceis. Práticas
tradicionais de clientelismo e fisioJogísmo. a existência de uma enorme burocracia
ineficiente e oQiosa, o desvio de pessoal das escolas e a inexistência, em alguns
governantes, de real vontade politica,para enfrentar os probiemas da educação
contribuem para desvios e desperdícios de recursos.

Antes que sç pense e planej~ o aumento do montante de recursos públicos a
serem investidos em educação. háque se garantir a efetiva aplicação do que atualmente
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deveria ser destinado a esta finalidade. A Lei de Diretrizes e Bases facilita amplamente
esta tarefa, ao estabelecer, no § 5º do art. 69, o repasse automático dos recursos
vinculados ao órgáo gestor e ao ragulamentar o que pode'ser contabilizado cpmo
despesas com a manuter!C$ao,qos ~istemas de ensino eoque não pode serconsiderado
como parte desta fljb,1êa. .. . ~

A prímeka pfloúiadG. em termos de financiamento, para os próximos cinco
anos, consiste em galRl1tlr qu~ os recursos legalmente destinados à educação sejam
efetivamente empregad·)s com ~sta finalidade. Só depois disto é que se deveráprever
um incremento do porc.entua.l do PIB aplicado em educação, de modo a fazer face à
ampliação e melhon:1 ela qualidade do sistema, de modo a atingir, no final da década.
um total de 6,5%, qu'] d8vcrá mcluir. também, os gastos privados.

A segunda prioridade reside na promoção de uma gestão eficiente eeficaz dos
recursos disponÍ\!eis, fimmCléilTtento e Gestão estão, de fato, indissoluvelmentv ligados.

"A melhoria dos "j,,~!S ele qualidade do ensino requer a profissionalização tanto
das ações do Mír'lim:trio ':.I::: Educação e do Desporto e das demais niveis da
admirtffitfãqãé eqllcatiVb. Gomo a ação nos estabelecimentos de ensino. Essa
profissionalização irnpli:;u a ddinição de competências específicas e a dotação de
novas capacídades h!lm~nB.s. políticas 8 técnicas, tanto nos níveis centrais como nos
descentralizados. t..;-r,rto C:1mo objetivo o desenvolvimento de umagestão responsável.
A profissionalizaçã,' rBquer também a ampliaçáo do I~que de d~erentes profissões
envolvidas na gesL:l..' educE.lcíonal, com o' objetivo de aumentar a racionalidade e
produtividade: (PI.~,) 'Ja,,,on,,' rle Educação para Todos, MEG, 1993, p.SO).

• I '.
E imporiant(:; tzmbem rüconhecer que sistemas de informação e avaliação são

indispensáveis para (J plnlv;ljamsnto educacional e para aeficácia das políticas públicas.

"Aeficiência ~ f)fic~.k,r:t da gl~ztão exigem, portanto, uma política especifica, dirigida
em termos das segL!inte~;: díretrl.c.:es:

• a formaçáo (l& q:..r.drot. técnh-;os qualificados e permanentes no Ministério da
Educação? íl:?G ,::ncr&tarías estaduais e municipais, especialmente no que diz
respeito S,C'S ;;lsh:t,1~1:' dê; íntúrmação, avaliação e planejamento;

•a desburocl".(.i~I.zacão e descentralizaç.ão da gestão, especialmente através de
uma maior autonomIa d3S escolas, às quais devem ser 'repassados, automa
ticamente. os mcursos necessários à manutenção do cotidiano escolar;'

- uma gestão democralica e participativaj esp~ialmente no nível das escolas,
mas também atfJ.vê.; diJ Conselhos·Estaduais e Municipais. que assegure a
fiscalização do u-:;o f; a düstinação ad.equada dos recu.rsos disponíveis:

- a ínformatlza,-?áD ,joz sr:rvíços, inicialmente nas próprias secretarias. co
nectando-as em mdü com o Ministério e, subseqüentemente~ com as Secreta-
rias e as escolas. assegurando. o núxo das, in~ormaçõ~s: '

- a reorganização da~ Secretarias'de'f~rma a agilizar a gestão, eliminando eta~
pas desnece5~árjas entre decisão e; execução:

O Piano Nacional da Educação, desta forma, procura garantir o cumprimento
dos dispositivos legais de vinculação de' recursos para·a educação e promove a
racionalizaçáo do uso dos recursos que deveráo suprir as necessidades de methoria
do sistema educacional brasileiro.

11.2. Metas
11.2.1. Anlll1ciamento

1. Elevaçáo, 'na década, através de ~sforço conjunto da União, dos estados e
municípios e do setor proJado, do porcentual do PtB aplicado em educação, para
atingir o minimo de 6,5%.*

2.1mpletnentar mecanismos de fiscalização e controle que ~segurem o rigoroso
cumprimento do art. 212 da Consmuiçáo em termos de aplicação dos porcentuais
mlnimos vinculados à educaçáo."

3. Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o cumprimento do § so do
,Jrt. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que assegura à repasse automático dos recursos
vincutados à educação para o órgão responsável por este setor."

4. Estabelecer mecanismos destinados a assegurar o cumprimento dos arts.
70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, que definem o que sáo gastos com a manutençê:o
e desenvolvimento do ensino e o que não pode ser incluído nessa rubrica.·

5. Mobilizar os Tribunais de Contas, a Pr~uradoria da União, os sindicatos e a
populaçáo em geral para exercerem a fiscalizaçáo necessária para o cumprimento
das metas 2, 3 e 4."

6. Assegurar a implantação, em 1998, do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e reorientar
o orçamento para a educação em função da transformação por ele promovida,

7. Estabelecer, nos municípios, a Educaçáo tnfantil como prioridade para a
aplicação dos 10% dos recursos vinculados à educação não reservados para o Ensino
Fundamental.

8. Estabelecer, nos estados. o Ensino Médio como prioridade ç;:..,. a aplicação
dos 10% dos recursos vinculados à educaçáo não reservados para o Ensino
Fundamental.

9. Estabelecer, nos municípios e estados, a utilização prioritária paraa Educação
-le Jovens e Adultos dos 15% destinados ao Ensino Fundamental não incluldos no
Fundo, mas provenientes de impostos e contribuições sociais locais.

10. Estabelecer Programa Nacional de apoio financeiro e técnico administrativo
da Uniáo para a oferta, nos municípios mais pobres, de Educação de Jovens eAdultos
para a popuiaçáo de 15 anos e mais, que não teve acesso ao Ensino Fundamental.

11.2.2. Gestão

11. Informatizar, em três anos, com auxilio técnico e financeiro da União, as\
secretarias estaduais de educação, integrando-as em rede ao Sistema Nacional de
Estatísticas Educacionais.**

12. Informatizar progressivamente, em dez anos, com auxílio técnico e financeiro
da União edos estados, todas as secretarias municipais de educação, atendendo, em
cinco anos pelo menos, a metade dos municípios de mais de 20.000 habitantes.""

13, Estabeiecer, em todos os estados, com auxílio técnico e financeiro da União,
programas da formaçáo do pessoal técnico das secretarias, para suprir, em cinco
anos, pelo menos as necessidades dos setores de informação e estatlsticas
educacionais, planejamento e avaliação.**

14. Promover medidas administrativas que assegurem a permanencia dos téc
nicos formados e com bom desempenho nos quadros das secretarias.

15. informatizar, gradualmente, com auxilio técnico e finenceiro da União, a
administração das escolas com mais de 100 elunos, conectando-as em rede com as
secretarias de educação, de tal forma que, em dez anos, todas as escolas estejam no
sistema.**

16. Estabelecer, em todos os estados, com a colaboração dos municlpios e
das universidades, programas de curta duração de formação de diretores,de escolas,
exigindo-se, em cinco anos, para o exerclclo da função, pelo menos essa formação
mínima.

17. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos dlratores, pelo menos, possuam
formação especlfica em nivel superior e que, no final da década, todas as escolas
contem com diretores adequadamente formados em nlvet superior, preferencialmente
com cursos de especialização•

18. Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar nas
instituições públicas de nível superior, de forma a permitir o cumprimento da meta
anterior.

19. Estabelecer políticas e critérios de alocaçáo de recursos federais, estaduais
e municipais, de forma a reduzir desigualdades regionais e desigualdades internas a
cada sistema.**

20. Consolidar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliaçáo da Educaçáo
Básica e o Censo Escolar.*

21. Estabelecer, nos estados, em cinco anos, com a colaboração técnica e
financeira da Uniáo, um programade avaliaçáo de desempanho que atinja, pelo menos,
todas as escolas de mais de 50 alunos do Ensino Fundamental e Médio.**

22, Estabelecer, nos municipios, em cinco anos. programas de acompanha
mento e avaliação dos estabelecimentos de Educação Infantil.

Resultado de amplas consultas raalizadas pelo MEC e elaborado em estreita
colaboração com o Conselho Nacional de Secretários de Educação -CONSED e União
Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação - UNDIME, este Plano incorpora
muitas metas e objetivos consensuais. Nas áreas onde ocorreram divergências. o
PNE procurou conciliar posições, de tal forma que, náo representando o ideal de
nenhum grupo·, propõe medidas que sejam aceitáveis por todos. Boa parte desta
negociação foi feita tomando-se como referência primordial uma visáo de conjunto
sobre 05 diferentes níveis e modalidades de ensino em sua inteHelação, assim como
sobre as diversidades regionais. Critério fundamental na articulação geral do
documento foí o respeito à autonomia dos estados e municípios, em conformidade
com a natureza federativa do Pais.

E com base nestas considerações que o PNE deverá se tornar o elemento es
sencial de dIrecionamento e articulação das políticas educaCIonais entre os
diferentes níveis de governo, permitindo a continuidade e organicidade que
constituíram a motivação primordial da exigência constitucional para sua elaboração.

I

-NEXOS..

,NEXO 1 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES CONSULTADAS

O processo de consultas promovido pelo Ministério da Educaçáo e do Desporto
(MEC) com vista à elaboração do Plano Nacional de Educaçáo privilegiou os seg
mentos representativos da área educacional. Dessa forma, buscou-se construir um
amplo consenso em torno da proposta a ser encaminhada ao Congresso Nacional,
ao qual caberá. legitimamente, o papel de ampliar o debata, de forma a abranger o
conjunto da sociedade brasileira

A seguir, estáo retacionadas todas as entidades consultadas pelo MEC, aquelas
que apresentaram documentos com sugestões e criticas 8, finalmente, as
reprasentadas nas reuniões gerais do PNE.
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1 - Entidades que receberam subsídios para a elaboração do PNE

Academia Brasileira de Ciência (ABC)
Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABM)
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC)
Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM)

Associação Brasileira de Antropologia (ABA)

Associação Brasileira de Educação a Oistãncla (ABED)

Associação Brasi'eira de Tecnologia Educacional (ABl)

Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAl)
Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES)

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)
Associação Nacional dos Dirigentes das Instrtuiçóes Federais de Ensino Superior (ANDIFES)

Associação Nacional para Formação de Professores (ANFOP)

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs)

Central Única dos Trabalhadores (CUl)

Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)

Confederações Nacionais de Trabalhadores

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Conselho Nacional de Educação (CNE)
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED)

Conselhos Estaduais de Educaçáo

Coordenaçáo de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES)

Delegacias do Ministério da Educação e do Desporto (DEMECs)

Federação das Associações de Servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA)

Federação Nacional das Sociedades Pestalozzl (FENASP)

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)

Força Síndical
Fórum NaCIonal dos Conselhos MunicipaIs de Educação
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (FINUSP)

Fundação Nacional do índio (FUNAI)

Fundação Roquete-Pinlo

Fundações de Amparo ã Pesquisa (FAPs)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)

Secretarias de Educacão dos Estados e do Distrito Federal

Secretarías e Órgáos Municipais de Educação .
Servrço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI)

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC)

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAl)

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)

Serviço Social da Indústria (SESI)
Sociedade Brasileira para o Progresso da Cléncia (SBPC)

UNESCO
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES)

União Nacional dos Estudantes (UNE)

2 - Entidades que apresentaram documentos com contribuições ao PNE

Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABM)

Associação Nacional de Politíca e Administração da Educação (ANPAE)

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE)

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

Confederação Nacional da Indústria/Serviço Social da Indústria (CNIISESI)

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB)

Conselho Estadual de Educação de São Paulo

Conselho NaCional de Secretários de Educaçâo (CONSED)

Fórum Nacional de Educação Especial
Fórum Nacional dos Diretores das Faculdades/Centros de Educação das Universidades

Públicas Brasileiras
Fórum Regional de Educação Infantil do Nordeste

Secretaria de Estado da Educação da Bahia

Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

Secretaría de Estado da Educação do Amazonas

Secretana de Estado da Educação do Espirito Santo

Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Acre
Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina

Secretana de Estado da Educação e do Desporto de Sergipe

Secretaria de Estado da Educação e Esportes de Pernambuco
Secretana de Estado da Educação. Cultura e Desporte do Rio Grande do Norte

Secrelana Municipal de Educaçâo de Orlândia (SP)

Secretaria MUnicipal de Educação de São Miguel do Araguaia (GO)

Sindicato dos Supervisores de EnSino do Magístério Oficial no Estado de Sáo Paulo
(APASE)

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)

3 - Entidades representadas nas Reuniões Gerais do PNE

Associação BraSileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABM)

Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais (ABEDEV)

Associação Nacional de Politica e Administração da Educação (ANPAE)

Associação Nacional de pós·Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE)

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação

Confederação NaCional dos Estabelecimentos Privados de Ensino (COFENEN)

Confederação Nacional dos Transportes (CNl)

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB)

Conselho Indigenista Missionário (CIMI)

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED)

Conselhos Estaduais de Educação

Delegacias do Ministério da Educação e do Desporto (DEMECs)

Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down

Federação Nacional das APAEs
Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Surdos (FENAPAS)

Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi (FENASP)

Força Sindical
Fórum Nacíonal dos Óiretores das Faculdades/Centros de Educação das Universidades

Públicas Brasileiras

Fundação Catarinense de Educação Especial

Fundação Cesgranrio

Fundação Nacional do índio (FUNAI)

Fundação Odebrechet

Instituto Benjamin Constant
Instituto de Educação Rural do Amazonas (lER)

Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal
Serviço Nacional de Apredlzagem Rural (SENAR)

UNESCO

União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)

ENEXO 2 - ESTATíSTICAS BÁSICAS DA EDUCAÇÃO

Tabela 1 .. Os Grandes Números da Educação
Brasil - 1991 e 1996

Varl'vals En.lno
Mádlo

estabelecimentos
199t 57.842 51.944 t93.7oo 11.811
1996 n.740 55.548 195.767 15.213
CreGo. (%) 34,4 6.9 1.1 28,8
Funções Docentes
1991 166.917 89.291 1.295.965 259.380
1996 219.517 7S.549 ' ..388.247 326.827
Cresc.(%) 31.5 -15,4 7.1 26,0
Matrfculas
1991 3.828.285 1.655.809 29.203.724 3.770.230
1996 4.270.376 1.443.927 33.131.270 5.739.077
Crese. (%) 17,7 -12.8 13.4 52.2

FoClte; MECllNEP/SEEC

Tabela 2 - Número Médio de Anos de Estudos
Brasil - 1960-1995

Variáveis 19BO 1970 198D 1890 19!15
Gênero
Homem 2.4 2.6 3.9 . .,' 5.1 5.4
Mulher 1.9 '2.2 3.5 4.9 S.7
Cor
Branco 2.7 4.5 5.9
Preto 0.9 2.1 3.3
Pardo ~ .1 2.4 3.6
Amarelo 2.9 6,4 8.8
Regiões
Norte/Centro-Oeste 2.7 4.0 5.6
Nordeste 1.1 1.3 2.2 3.3 '.1
Sudeste 2,7 3.2 4A 5.7 6.2
Sul 2,4 2,7 3.9 5.1 8.0

Fonte: Relalôrlo sobre o Desenvolvimento Humano no BIasi!, 1996 _PNUOIIPEA

Nola: Dado!!: d81995 ~Iculadospelo MEClINEP/SEECcom bUli M PNAD 1995
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Gráfico 2 - Taxaa da escolarização Bruta e Uquida na Faixa
Etária de 15 a17 anoa -1994,1996 e 1997
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.Tabela 5 - Taxas de Escolarização Bruta e Liquida na Faixa
Etária de 15 a 17 anos - 1994, 1996 e 1997

1994

1996

1997*

Fontas: MEC/lNEPJSEEC. IBGE
.. Dados Estimados para Matricula
NotAs: 1 • Pro;.çlo da PopuIaÇio Rellólrwe 1994

2 _Con1a9Im da Populroçlo 1996- Dados PreIlmlnar..

3 - Pto]eçio da Populaç:io RHident11l997

Tabela 3· População de 15 anos ou mais, distribuída par grupos de idades,
segundo a situação de alfabetização, por sexo e localização do domicílio

Brasll-1991 e 1995

.......-.....- ......
OUM"

'"'
Tolo' H,U7.~3 '5.017.472 13.5U.17' 12.13'.07. 2Q,5:!7.2JS6 13.S5'.402 2o.t21.'57

N.toAlllbl"u~ 19~3.23g 1.810.238 1,652.047 1,e<}4,5119 ;I.14l1,O:l5 3.3111.124 1,700.1tle

Taxa An&IlabetlllnO'lIt ..., 12.1 12.2 12.7 15.3 23,f1 'M

.ce.883.ISli8 7.4tlO.4!l'O 6.112•.435 1l.174.11S11 10.00'-«500 1l.1I55.703 9.475.500

NioAHablIuudl lo2M.587 1,127.3112 1135.263 1l1St.1l36 1.5:lG.40J) 1.529.11113 3.271.'04

Taxa Malfabe!IImo % UI,tI 15,1 13,11 1.04,0 15." ",. 34,5

",,',.,.. "11.15:1.347 7~»1I2 15.852.443 6.403.111;1 10.522.1541 1.103.l!1l. IO.Me."ST

NloA/fabetluda Sl,ge&.1I52 811.854 718.71140 741,15153 UI08.l5211 1.78tJ.ol31 _Un,34

TanAtlallabttlsmo'llt ..., 0.0 10.5 ,,. 15,3 ".. ~l.l1

Ikb~. 7~.«3,eg3 11.157,e~1 10.~1I5,~77 O-iOD,122 IO.~llI.lHO 10.028.057 15.~1l1,eU

NloAllabtt,udl 10.stll,~~1I 75/1.55& 7llll,~6 7DO.:l85 l,eSMe.O U3~.&II~ ~,700.11111

TAQ AtlI~lllo*IJSmo % 1~.2 U 7.' 7.' 10.1 'U 30.:

21.3Q3.350 3.8SQ,831 3,0711,-«)1 2.8-41.1i1511 ~107.~.((l 3,030,~(5 ~,llll/l.271

NklAllm.tlUda 1l.071.79D 1,053.11111 1l115.7111 AI~.21~ 1.<lIiIS.355 1.4113.240 2.§3G.S22

TAQ Analfabttl$rno % ".' :l7,:S ".. ".7 ".' ~II,II 83.0

11t5r)

Tlll'l 103.:12•.•tlO 15.77'.313 13.00fj,7~' 12.237.223 22.38.003 1'.3&0,587 23.5415.~'8

NIoAllab"luda HI.0II7.~~ 1017.1~1l ll-lIl,0111 1.1....Qg8 2."5".623 2.728.87" 7.701.83"

TAQ Anllflb'lIInIO % 15,8 '8.11 7.' o., 11,0 10.7 'U

Ho_ .11,778,837 UU.5rte 8 ..435.0182 5.801,5tS5 10.rg<l.2Oll 7.55".057 10.1OC.~1

NklAJ(abtbutll 7M3.181l 7"5,,,o1 811.M<I flCO.1I13 1.2ll7.1l-43 l.257.113 3.150.""

Tu. Atlall;ab-elllmo % .., .., .., l1P lUI. 15.1l ...
I.lu".' S3.~7.713 7.7811.787 8,570.2M 11.0435,858 11,00".7117 e.4Oll.S10 12.7<10.155

NIoAllabtt,utll 8.3GU88 331.7<1& 3t111.•U 503.1&5 ,1,lllll,geo 1.71.161 .,551.200

Ta.uAtIallab411llmo% 15.7 '.' ,.. 7.' 1,0,1 17,5 35.7

Utbana 83.258.120 12.<110'2511 10.518.258 9,1:13<1214 111.475,"03 13.375.752 1&.5«.231

NloAllatl.bUd& 11.521.317 .S02.520 "611.302 612,01l1l ,-,IH,2S0 1,6150011

TuaAtlallatlfl",mo% 11 •• '.0 .. .., 7.' 12,1 ".,
ro.~.ZlO 3.3lllI.125 2.<l1I7.4112 2.303.009 3.»23.1100 2.IIIl·UI5 5,0012"11

Nilo Allmt1tUda e.Sllll,131l 57"-&29 <111"178 532010 1,083363 1.113.M8 2.787"93

Tua AnallabellStnO '% 32,7 17,1 19,11 23.1 :1:7,\ 37,3 55.7

f_'IIGE,C...... Oem<o9t..... lftllPWoOl"'
1'~·~tlnllIl.l'IonsM.. kJ.,A/n&l_,Flor....... P.,I.Ano"".

Tabela 4 - Taxas de Escolarização Bruta e Liquida na faixa
Etária de 7 a 14 anos -1994, 1996 e 1997

eruta

Fonl..: f,lEC/lNEf/SEEC e IBGE
.. Dt.dos estimados para Mal1'lcula
Notu: 1 • ProJ-ç!o da POpul~RllIlasnl. 1m

2,.Ccmaglm da Populaçio 1998 - O&doi Preliminares
3· Proflr;'o da Populaçio Aesidenta.1997

Uqulda

Ano

1994

1<196

1997*

116

116

26.909.860

26,372.440

TaxaUqulda
0/0

69

91

91

Fom.I: MEC/lNEP/SEEC e IBGE
.. Dados Estlm&dol para Matrícula

Notas: 1 • ProjeÇio di. PopulaÇão Ruidenll 1994
2. contagem da Popul&Çio 1Q96 - Dados Prll~",,"afCS

3· Proteção da População Resldllmll ,9Q7

Tabela,6 - Ensino Regular· Matricula no Ensino Fundamental
a·no Ensino Médio, por Dependência Administrativa - 1996

Bruta

......
" ..,.'"
1.~1

'"'!lI.s.st
1.115

2.472

....722
110.070

27,105

141.M7

""....
111A12

51.100,.....
1!IO.7tI"

....
78'......
710

~...

,3t.TO,
"...
u ..............
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Tabela 9· Ensino Regular· Conclulntes no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, por Dependência Administrativa -1995

~~~~~~=:~~~~i~~~\~"'"~ -'-~"-I-............. ""-
~ T.... 1,..,.11 ..... 1~I .....uw T... I,....I ....... I ........ ',-..

"".no
eg.i15

120.124

~(l"......
10.IBl....,..

121.4cQ

'''''''':!:lO.'"
•1'hI12

='7
41.275

l1D.COO,....
53.501

1115.11n

30.2"('1

:n.l22
=73'

fAOl•.u

""...
ec.e11

.,:!3t.733
llUU12

.......
17.noiI

Mei.?"
271~

58.74g

197.8M

841.'02.......
"...,
107.25&

203.357'

'''.ot~ .
3US!!!

29.8111
e2.1195

""'lO

.........
"7.'"'03..""
'"

......

80'
::14"2,...

31'
2.g26......

12.G47

UllO

,.'"
14.812

...,.
S11.01fJ

121.120

457.84'

'.872.llOI

,5.7D.uT7

aTtAM

=
15.241......
tt.411,...,.,.

..... t~

--"""'~

~~_.. - 4,ioI1 .
15.135 74:Nll

100.1'4 72..oa1
2A'T.o12 1'12..D4

lXl,048 lIit.53G

m4AIJ:S ..,..tiiim
:IZl.ta2 tzrMO
12fJ.'nl4 -",U:r.MJ
416.140 17....?O'
144.138 a.D43

:lOLI04 'ISt1
447.&55 ~.DGt

140.821 55.82&
11....208 473S

&55.168 31'~.................
11t.755.......

1.121.232

...............
"'.403

1&1."13

0.1133
•.S11

'''.410......"

,:.e:No
337.~....'"
7OU~_.

3OS.07C

,-m.no. : !ir.11~
UIO.5!14 • :l94.0tt~

e38.1~ 100.135
lA54.00l1 104.020

,.........
2.111.080

401."".........
5A38.883

-f.111.2OlJ
234,7('14

111025
3ll3.:I13

40.107
1,llN.4Q3

OU!07
2)4,710

.7MI.oH
l.ote.oca....,..
t.200.123

441.717

'70.033,
<22.708
_.21(1

2.011,7&5

'llU71
1.141

..n............
1I1,l177,.........

1.15S1

.......
2Z.71.

1.0>1

1.132........
14.028..,
~\..

...".,....,.
....'7.....
3.71.

'1537

'.031l
2.01lS

"'.................,....
'0=
14.407

~~:DO

iíio.at
-.7<0,......
047""".....,.

-,'......,
~::

:iâiU14
'~~

~.m.

.~...m
,~

"U1u74

11=~'4
"':iiõo.iu"
::':'03.:21
-í::' 1i1UG
~~1iam:

;"~.ae3

Tabela 7 • Ensino Regular· Matricula no Ensino Fundamental
• no Ensino Médio, por Faixa Etária ·1996
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Tabela 10. Ensino Supletivo· Conclulntes no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, por Dependência Administrativa -1995
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Tabela 8 • ensino Regular - Aprovados no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio. por Depend6ncla Administrativa ·1995
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Tabela 11 - Educação Pré-Escolar - Estabelecimentos
Brasil - 1991 e 1996

Tabela 14 - Educação Pré-Escolar - Funções Docentes
Brasil-1991 e 1996

1-7.==cC1:;99=:;1':-1----;;;-t-;==;::1:;896;::;;:-r--:;;:-jc....e1monto
Valor Absoluto % V.lor Absoluto "'. (li

51.842 100,0 77.740 100,0 Total 166.917 100,0 219.517 100,0 31.5

Dependincla AdmlnlstraUva! 1991 1996 Crescimento
localização/Grau d. Formação r"V"'.I'-o-rA""'b-'.'.::olé"UI:-O-.-::%-t"'VC:.""lo"'r-:A""b-'so"'lut7-o.....--:%::---1 (%)

26,6

56,6

-70,3

.10.6

59,2

21,9

194 0.1

31.900 14,5

120.547 54,9

66.676 30,S

178.529 81,3

40.988 18.7

653 0,4

35.689 21,4'

75.714 45,4

54.B61 32,9

141.073 84,5

25.844 15,5

Locall~ção

Urbana

Rural

Dependência 'Admlnlstralíva

Federal

Estadual

Municípal

Partícular

34,4

33,9
35,4

-74,2

·11.3
51.5
35,1

50.939 65.5
26.801 34,5

56 0,1
13,271 17.1

47.602 61.2
16.811 21,6

38.042 65,8
19.600 34,2

217 0,4
14.960 25,9
30.222 52,2
12.443 21.5

D~p.nd6ncl.AdmInIstrativa!
I.Dcalluçio

Fonte: MECIINEP/SEEC

localização
Urbana
Rural

Dependencla Admlnlstr.tlva

Federal

Estadual
Municipal

Particular

Total

Total lMnOtI d. '" ano- 4. SIno. IMI. d. ti ano. Total tMnO. d. 7 _I\0Il 7 11M. ou mal.

Tabela 12 - Ensino Regular - Matrícula na Educação Pré-Escolar
e em Classe de Alfabellzação, por Faixa Etária -1996

MatrielJla por F.1u Etária
~I'r au"d.AH'abMlD.

66.4
-12.7 .

35.0

40.6

20,3
15,6

12,6
23,8

20,6
15,2

16.198 7,4

19.069 8,7

144.189 65,7

40.061 18,2

23,1
24,5

22.6
18,8

22,1
19,9

9.734 5,6

21.651 13,1

106.343 64,0

28.489 17,1

Tabela 16 - Educação Pré-Escolar - Matrícula
Brasil· 1991 e 1996 '

localização
Urbana
Aural

Dependência Administrativa
Federal
Estadual
Municipal
Particular

Fonlll: MECIlNEP/SEec

Tãbela 15 - Educação Pré-Escolar - Número de Alunos/Profes~or
Brasil - 1991 e 1996

Fonte: MECI1NEP/SEEC

Grau de Formação.

10 Grau Incompleto

1'2 Grau Completo.

2'2 Grau Completo

30 Grau Completo

,..:-:-__DÇ_e_oU_'"=cf::'::Acl::m",l::n,-IIllr_811_V_al IL. 1,..99..,1,-__1_' 1_~-=-' _-: I.Dcalluçlo . .
Total 21,7 19,5"
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&aall 4.270.:1711 2A17 751.117 2,4U.225 1.0111.417' 1.CA3Jl27 30m » ...;31 157.500 m.114

Tabela 13 - Ensino Regular - Matricula na Educação Pré-Escolar'
e em Classe de Alfabetizaçáo, por Dependência Administrativa - 1996

Tocai tt.cl.,.x Eat.-cluaJ Munlclpal Panleulu Total hd.~ eat.dua! Munlelp. P.n\CtIlar

-20,1
18,5
52,4

16.4
25,6

,63,6

-13,0
45.5
-1.0

69,4

70,1
72,2

75,9
76,9
77,4
72,9
68,S

Rural
0("1I.Dcallu

26,5

25,6
22,2

24,1
23,1

22.6
27,1

31,5

Urbano

272.011 6,4

3.51~.133 83,0

455.232 la?

3.623.025 84,8

647.351 15,2

2.477 0,1

759.167 17,8
2.489.225 58,3
1.019 487 23.9

340.326 9,4
2.989,156 82,4

296.603 6,2

3.112.857 85.8
515.428 14.2

15.058 0,4

672.730 24,1

1.711.032 47.2
1.029.485 28,4

3.l528.285 100,0 4.270.376 100.0 17.7

88,1 11,9

89,8 10,2
90,9 9,1
93,6 6,4
94.0 6,0
94,6 5,4

93,6 6.2
91,9 8,1

DOp. AdmlnlofrllNv. ("l
Piibllco PrIv.do

1-:,,..,..-:-:~·1~911,,1~r-::-+==.,,.,.1996'7:;-r---::-1 Cruelmonto
V.lor Ablaluto " Valor AblOluto." ("J

Total

99.996

130.178
154,881

188.260
201.926
191,004

193.700
195.767

Tabela 17 - Ensino Fundamental - Estabelecimentos de Ensino
e Distribuição por Dependência Administrativa e localização

Brasll-1960-1996

Ano

1960
1965
1970

1975
19aD

1984

1991
1996

Dependencla Administrativa!
Lcc.lluçlolF.rxa Etári.

Fontll; MEC/lNEP!SEEC

Localização
Urbana

Rural
Faixa Etária
menos de 4 anos
ds4a6anos
mais de 6 anos

O.pendência Administrativa
Federal
Estadual
Municipal

Partlcular

Total

2.54'.,
7.508

30.gS5

7.763

"67
27.650

2.277
11.976

'7....
''''
'"5,1547

67
15338...
'"

....12

lS7.537

'''''
8.602

53.29'

6.:!1I0

51'
127,.ggg

.....
1.154

'"

91.::1"2

'"
3.855

25.211

'"25.050

""'''107.762

37.1'159

140,134

5.517

!l8.A24

56.116

15.398

38'
19".810

128.51.4

1'1.12'

".
'"4".599

...

>73

16.9117

'lO
"

,2.063
'"
"311.101

"33.0<18

"'75

11.170

''''......,..
3.A21

7.757

'099
30,76;

:)9.722

2.557

'"16.353

"

7'
377

3_
,.72

18

18

"",<2

......
217.e~

~'"
><=

....,
'"4.172

. ".
"1.714

lIl23.lroO

.111',523
.40.704

-201.1gB

17.014

,...
127.ogs

"'''7
• .5117

.""....
~ 71

52.SH 231U02

IUl1l3 1,t1lJ3

1.110 D41

11,352 88.347

1.028 138

2a.427 13lUlOO,.... "'"
a1147 5.,(37

427..325

1l1l.1116

23.51H1

107.752

27.323

25.185

71Z12

20.555

1e.882

65.552

11.270

16.2""
11.785,,,,n
27.252

125MD

SlI.327

39.273

-2;.7411

134.103
11,779

3.507
16,400

1.8113

63,0"9

2.<'"
15.106

70....

21.032

Ill.4111

30.385

m ...
133.6<13

55,126

141.<l32

«.1159

48.1111

63.1183

311.708

42';29

166.764

1.231.1I1D

2Sll.180

".oWO
1l0~

8~.03"

UatrlclMi por Oap'nd"'clll Adml"'watM
P"'.colar ... aa"'d. Alfa"

33D 158.UI

219 66.15g

50 28.~1

70 41.380...

ou 284.6~7

100 34.893

121 332<\0

26 25,"20

117 HI.146

226 1",40"
13 16531

158 10.020

111 15,1121

1<\0 92,850

447 131.$40
16 M445

211 7.1145

12.210

65 61:l5

111 611.709

13,1108

11.~8

574 111.154

~2 7.31e

A12 4U!53

63.385

75 17.70B

35 llaag

17.075

32.111

26,827

328.A18
:12.003,....,
3/il';71

11.111

171/.298,......
31.2HI

1..41IU61

."'.....
'.111185

~~~=
'00..,.

173.719......,
75.1113

....0<1

1.72L033
~w..041

87....
'~5

D7"'~

5G4.01oi

187.823

162.022

~~oeg

".....
".002
43.351

...620

64.08"

UftIdodo

da

Sudute

MinasG,rais

&pirlloSanto

FMde JaM1fQ

SioP,llulO

NoteI..,.

M&ranhio
P,aui

""Pu....
Santa Catanna

RG.doSul .•

eantro-O..t.
M.G. elo Sul

MaIo Crasso

00'"
O~uitoF,d'r&l

C..r.
R.G.doNort"

Paralba

Pemambuco

Alagoas

Strglpe
B~IA

N....
Rondón~

""'"AmuonM

Roraima

Pará

Amapá

TOCAntins

Font.: MECJlNEPISEEC
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Tabela 18 - Ensino Fundamental- Estabelecimentos Tabela 22 -I:nsino Fundamental - Funçóes Docentes
Brasil - 1991 e 1996 e Distribuição por Dependência Administrativa e Localização

Dependência Administrativa! '1991 11196 crescfmento
Brasil-196D-1996

LocallzaçãolSórle Valor Absoluto I" Valor Abs<>Iulo I' (%) Ano Total Dop. Admlnlslrallva (I') localiza oI'
Tolal fll3.700 100,0 195.767 100,0 1,1 Pílbllco PrIvado Urbano RUral
Ocpendéncia Administrativa 1960 284.115
Federal 442 0,2 155 0,1 -54.7 1955 445.290
Estadual 46.391 23,9 47.248 24,1 1.8 1970 553.800 81,2 18,8 75,2 23.8

Municipal 134.839 59,5 132.549 57,7 -1.7 1975 895.552 84,7 15.3 78,2 21,8

Partícu[ar 12.028 5.2 15.814 8.1 31.5 1950 884.257 85,7 14.3 75,6 23,4

Loc;aIlUlçáo ~i9á4 -" 1,016,175 86.5 13.5 76,4 23,8

Urbana 52.552 27,1 51.549 31.5 17.3 1991 1.295,965 85,7 13.3 78,4 21,5

Rural 141.148 72.9 134.118 88.5 ·5.0 1996 1.388.247 • 85,0 15,0 79,7 20,3

Sórie-'~

'1841 189.355 188.919 -0.2 fonte: MECJtNEPJSEEC

5'a8' 34.611 40.003 15.5

Fonlê: MECllNEP/SEEC
Nota: Um Mll!lmo estabclecim,nto poda olllrecer om;iflO de l' li 4' e de 5' a 6' senes.

Tabela 23 - Ensino Fundamental - Funçóes Doc~nlespor Grau de Formeção
Brasll- 19111 .1996

Tabela 24 - Ensino Fundamental - Funçóes Docentes
Brasil - 1991 e 1996

Dopend6ncla Admlnlwllli'Ja/ 1m 1_ ~
locaJlznçio{Gi'au de FormaçiolS'M Valor Absoluto " Valor AbeoIuto % !"I

Total .1.295.986 100,0 1.31a.241 100,0 7,1
Oêpl!ndêncla Administrativa

Federal 4.307 0.3 2.<54 0:/ .....0
Estadual 716.425 55.3 700.949 5O.S .2.2
MunIcIpal 402.232 31.0 477.215 34,< l8,e
PartH::tdar 173.001 13.3 207,629 15.0 20.0
localiZl'lção

Urbana 1.016.495 7B.4 1.106.M8 79.7 8,_

Aural 279.470 21.6 281.385 20.3 0.7
Gmu d~ Form3çáo

tº Grü:J IncOmprAto 72.285 5.5 63.783 <.6 8 11,8
,9 Grau Compléto 67.087 S.2 50.B5!l 4,4 -9.3
2Q Gr~u Compl{J(o 624.639 48.2 655.004 47,2 -..
J'.l Grau Complato 531.954 41.0 eoo.BQ1 "'.8 14.4

Série

l\1a4f 17B,171 5O,e 776.537 55.9 -0.2

'5f a8~ 517.788 40.0 611.710 ",1 18.1

FonM: MI!C,~NEPISF.EC

Tabela 19 - Ensino Fundamental - Número de Estabelecimentos
e de Alunos segundo o tamanho dos Estabeleciment""

Brasil· 1991 e 1996

Tamanho dos Estabetoclmentos. Alunoa AlunoaJ
estabelecimentos (A) (B) atJtbolK{memo

(Número tia Alunos) Númoro % NCaml!!jro I' (BIA)

.'.......... , .'1991

Total 193.700 . 100,0 29.203.724 100,0 151

até 30 AlI.lnoS 90.332 46.6 1.543.621 5,3 17

de ~1 a 150 abôlOS 61.173. 31.6 3.785.497 13,0 152

de 151 3250 9.907 . 5,1.. . ·~.947.45" 5.7 197

mais de 250 alunos 32.288 1Ei.7 21.927.149 75.1 679

1996
Total 195.767 100,0 33.131.27D 100,0 169

até 30 Alunos 85.288 43.6 1.431.172 4.3 17

de 31 a 150 alunos 60.496 30.9 .3.937.534 11.9 55

de 151 a 250 12.060 5.2 2.365.732 7.1 195

mais de 250 alunos 37.923 19.4 25.396.832 76,7 670

Ç''}l"lte: l.1ECf\t~EPISE.E:C

Tabela 20 - Ensino' Fundamental' -'Matrículas Iniciais e
Dis1.ribuição por Dependência Administrativa e Localização

Brasil-1960·1997

Dependência Administrativa

Ano Tola! P6bllco PrIvado
N{imero I' ~mero %.

1960 6.358.285
1955 11.556.503 9.e'23.445 83,2 1.945.058 16,8

1970 15.894.627 13.555.945 86.4 2.338.562 13,5

1975 19.549.249. 17.027.150 87,1 2.522.099 12.9

1980 22.598.254 19.700.180 87.2 2..898.074 12.8

1985 24.769.736 21.780.470 87,9 2.999.256 12,1

1991 29.203.724 25.585.712 87,6 3.618.012 12.4

1994 32.046.420 28.501.846 86,9 3.544.574 11,1

1995 32.586.738 28.870.159 86,4 3.798.579 11,6

1996 33.131.270 29.423.313 86,8 3.707.897 11,2

1997· 33.722.787 29.950.583 86,a 3.n2.204 11,2

Grau M Formaçio

Total

10 Grau Incompleto

10 Grau Completo

20 Grau Completo
30 Grau Completo

I· '"1.' I 1_ 'I cnaclmonto
Valor AbaotUlo I "'> r-,V"IIor=_-::::'~Ulo:"-"I-;:''''::-, ' ..':=:(%;;;;:::)==-

1.295.005 100,0 1.388.247 100,0 7,1

72.285 S,S 63.783 4,S -11,8

trT.r~87 S,2 eo.esQ 4,4 -Q,3

S24.e3B 41,2 ~.004 47,2 4,9

1531.954 41,0 _.601 43,8 14,4

Fome: MEC/lNEPISEEC
~ OMas Estimados· UtilizotH9 a mesma distOOoIçio por Dap&ndéncia Admlf1lslnlliY& de 1m

Tabela 21 - Ensino Fundamental - Matrícula
Brasil-1991 e 1996

U.pandlncla Admlnlslrallva/ 1991 1lli6 CrHcImanto
LocallzaçãolFalxa EI.úla/Sórl. Valor Abaolulo ". Valor Abaoluto I' ll'

Total 29.203.724 100,0 33.131.270 100,0 13,4

Dependência Administrativa

Fed!!ral 95.535 0.3 33.564 0,1 ·8U
Estadual 16.716.816 57.2 16.456.n2 55,7 lo.s
Municipal 8.773.350 30,0 10.921.037 33,0 24,5

Particular 3.616.012 12,4 3.707.697 11,2 2.5

Locallzaçáo

Urbana 23.nB.449 81,4 27.387.446 82.7 15.2

Rural 5.425.275 16,5 5.743.824 17,3 5,9

Faixa Etária
menos de 18nos 565.803 2,3 342.376 1,0 -48,5

7a 14 anos 23.777.428 81,4 25.909.850 78,2 9.0
maiS de 14 anos 4.760.693 15,3 6.879.034 20.6 44.5

Sérle(*)
1'(14' 18.293.246 62,5 20.027.240 60.4 9.5

5'aB' 9.819.933 33,5 13.104.030 39.6 33,4

Fonui: MECMlEPISEEC
'-",0Q0.545 de alunos em turTTIU nio "nadas &m 19Q1

Tabela 25 - Ensino Fundamental - Número de Alunos/Professor
Brasil -1991 e 1996

Dependência Administrativa! 1991 1995
Localização/Série

Total 22,5 23,9
Depnndencia Administrativa

Ftdaral 22.2 13.7
E$fadu!ll 23.3 26,3
~.1un~clp31 21,8 22.9
?attlculm 20.9 17,9
lcicalizaçâo
lJ(bana 23,4 24,7
Rural 19.4 20.4

SMi~

'~"1.4J 23,5 25.8
5!J a 8,J 19,0 21,4

Tabela 26 • Ensino Fundamental - Taxas de Aprovação e Reprovação
Brasil· 19BB

T"""" Sid•• (I')
Total 11 I 21 I 31 I 40 I 50 I 60 I 70 I 110

Aprovação 60,6 55.2 52.8 66.2 72,3 54,7 82.3 66,6 74,8

Reprovação 18.8 23.0 22.0 .17.2 14.1 23,3 19,1 15.4 10,4

fonte: MECIINEPISfEC
Nola: E~uSivll TOCllllbns. de\lldo a mdisponlbilldade dos dados.
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Taoela27· Ensino Fundamental· Taxas de Aprovação e Reprovação Tabela 30 ~ Ensino Fundamental- Conclulntes
Brasil· 1995 Brasil ~ 1990 e 1995

Taxa. Sjrle.(%) Oapttnd'nclaAdmlnlslratlvl1 , ..O '"' Crftdmlnto

ToIlll I 1!_.( .,.21.,J '31 I 41 I 51 I III I 7It I li"
t.oc.llDçio Valor Absoluto " Valor Absolu1o " (")

Totll 1.062.707 100,0 1.720~O 100,0 81,'
Aprovação 68,4 56.6 67.9 74.9 78,6 62,4 68,8 ~,5 79,4

IJflpêndêncllAdmlnlstratlva
~eprovação 15,5' 19,0 18,8 13,3 10,0 19,1 15,6 12.2 8,2 Feder~J 4,"'-' 0,' 3....7 0,0 -20,0

E~adual 691.651 65,1 1.'43.051 "',. ",O
Fonte: MI!C/lNEP/SEEC Municipal, 124.297 11.7 251.790 14,6 102.6

Pl!IrtiClJlar 241617 22,7 321.752 16,7 33.2
lOeJoUzaçlÍo

UrbMll 1.Q29.oo2 96,0 1.654.734 96,0 00,0

Tabela 28 • Ensino Regular - Reprovados no Ensino Fundamental,
Rural 33.705 3~ 65.606 3,0 ."

por Série - 1995 I'ol'lll: MECIltIEPISEEC

Unld,dad. Raprovldol por Sir"
F~.ra io Tblal li ....'. 21 siti4l a'''rla 41 a4rlti !S1"rl. ....... 7'_ .......

8r••1I . , . i;'!i.ó5i~go-i.2f2.28~ $173.355 582.169 31'3.081 821.145 !:~.083 331.1151 • '7.....

Norte 04Q3.667 1158.578 ....,. 57.6511 31'-773 IUt886 31U5157 20.1567 ''''09
Tabela 31 - Ensino Médio - Estabelecimentos

Aondónil1 481155 15.536 l1.047t ',365 3.032 13.0489 4,819 2,5M 1.722 Brasll- 1991 e 1996

"". 20.776 8.791 3.309 1.821 1.407 2.849 ',320 89' 38'
Amazonalil Ql.051 27.773 15.388 10.501 7.033 14.259 e.501 04.600 2.996 o.pendlncia Admlnlatrattvat 111111 ,... -Roraima 8.946 3.427 1.452 80S 518 1.280 8" ,.8 185 LecsI1zaçie Vllor Abaohrto " Valor Absoluto lO (li)
Pm 270.974 96.261 47.845 33.313 22,Glf 35,394 19.851 ' 9.9a7 5,652 Total 11.811 100,0 15.213 100,0 21,11
Amapi 17,558 3.057 :UJ1O 2,280 1.423 3.376' 1.843 1..,0 75'

o.pendêncla AdministratIva
Tocantlnlil 37.507 13.731 7,556 4-492 :!.6B9 4,239 2.522 '1,4G8 010

Federal 125 I.' 137 0.9 9.6
Nordeale 1.1132.490 723.734 354.277 2Ut339 1.3.s.818 232.90" . 131.253 ".057 .....,

Estadual 6.928 56,7 9.038 59.4 30.5
Maranhão '208.891 89.589 39.9S0 24,5211 13.797 113.4114 10.842 7.832 3.74a
Piaui '147.893 69.927 32525 14.757 11.655 961J8 S.2a2 2.572 1.4a7 Municipal 849 7,2 1.1G7 7,7 37,5

Cl'larÃ lDl.109 73.665 41,112 24.897 16.300 13.819 10.116 8.1302 3.738 Particular 3.909 33.1 4.811 32.0 24.6

RG.doNorte 132,ITt3 43.376 24.00/ /4ga9 9.227 23.767 9.130 5.392 2.974 LoCl'lluçio
Paraibl'l 114.862 37,962 20548 14.144 8.652 16,B2~ 6.924 4.$191 2.817 Urbana 11,510 97.5 14.725 96,8 2:1,9
Pllrnambl,tCo 300.169 ... 114398 63,365' 42630 2590~ 5e451 30.30S'· 1e.789 11326 Rural 301 2.5 488 3,2 62.1
Alagoas 1&l.104 60373 21',204 14644 8252 1~,642 6.640 4055 2.294

Sergipe 115~O5 46.354 16.031 10669 6608 • .1<?5TO 6675 12.168 2.124 Fonte M~Cl1NEPiSEEC
Bahia 5t9.461 H17,790 86.925 S8.160 34.485 66.586 43.336 26.666 15.533

Sud••te U117.!I47 145.5S6 395.611 203.876 121.638 330.013 220.673 130.-461 70.013
MlnMGerais 601.lJ043 lUOS '21-'111 57.581 33.384 101.840 , 60.65t 35.879 18.886
~pflllo Santo ·1'17.-497 2.7a3 29.645 10.915 6.248. 15.256 10.692 7.625 4.333
Rio de Janlliro :200.-4G2 49.840 36.805 32.329 29.587 65.228 38.003 25.707 14.953
SloPaulo ~~.Q-45 21.228 201.250 103,045 52.419 147,689 113.327. 81.255 31.831

"\li e.iak2n 127.133 mt.119 82.936 60.530 123.4g4 98.689 &4.019 ......
Parana 242.722 37.1aO 47.al1 26.417 11.518 45.702 36,443 21.a65 9.786.

Tabela 32 • Ensino Médio - MatrículaSanla Catarina 123~52 31.576 15.859 12.674 10.874 23.289 14.959 1'10842 5,179
R. G. do Sul ~.654 58.377 26.149 2:tB45 32.1313 • 54.503 47.287· 33,312 18.043 Brasil· 1991 e 1996

Centro.o.at. ....... 87.21'15 41.827 38.360 28.262 64.851 41.901 211.148 15.414
M.G. do Sul n.ooo 19.595 10944 8.826 6401 14.072 9220 5.116 2922

Faixa Etária Valor Absoluto I " I V.tor Absoluto I % (%)

MaIo Grosso 113.3<JS 19.201 10,589 8,3t6. 5037 10.528 5461 2.826 1.347 Total 3.770.230 100,0 5.739.077 100,0 52,2
Golálil 135.196 31.482 20$59 15462 10470, ~5.948 16.671'1 9.330 5.267 Dependência Administrativa
DíslritoF(!dllral 73.051 17,007 5.735 5.156 .hS4 14.303 10.542 9.476 5816 Federal 103.092 2,7 ,'3,091 2,0 9.7

Estadual 2.472.757 65,6 4.137.324 72,1 67.3
fCIU MfCJlNE;PISEEC

Municipal 176.769 4,7 312.143 5,4 76.6
Particular 1.017.612 27.0 1.176.519 2o.s '5.6
Locallzaçáo

Tabela 29 - Ensino Regular - Aprovados no Ensino FUndamental,~
Urbana 3.729,600 96,9 5,675,576 99,9 52.2
Rural 40.430 1,1 63,501 1.1 57.1

por Série - 1995 .:~.~. ~1 F.lxa Etária

Unldad.da Aprovadl). por S4iri. n dnos de 15 anos 128.B04 3,4 99,416 1,7 -22.6
FIMknl -o Tota' 1· ..4rl. 2· .... 3"'rl. ....érl. S'drle ".'ri. 71 ..... .. ..ri. 15 a 17 anos 1.625.789 43.1 2.525,326 44,0 55.3

mais de 17 anos 2.015,637 53.5 3,114,335 54.3 54.5""'.. 22.871.340 4.oH.133 :I.511.fi17 :t.2II.281 :I.oUI.8:2D 2.H3.124 2.341.0412 1.IH.111 ·1.nO.1M

Norte 1.82«1.891 38D.017 2i2.100 2.54.111 221.1911 1452.0477 133.120 ,..- 80.395 Fonte· MEC/INEP/SEEC

Rondônia 191.968 35.996 34.15ij 32.480 2B.924 20.065 15.924 12.636 10.782

M' 78.401 1,7~8B 13.690 11.900 10.564 a.loS 8,6Illl S.4gQ 4.587
Amaumu 36.596 .."". 58.206 48.933 042.102 <10.303 ,]4.302 29.697 25.668

Roraima ...... 7.931 1.198 6.729 B.43S 5.010 3.935 2.913 2,509

Pará 723.595 191,083 1:36.126 111;;,111 100,328 61.516 SO.17~ 37.662 30.595

Amapâ 84.240 11.821 11.'120 9.n4 9.154 6.955 6.094 4.734 4,28a

Tocantins 180.424 38.501 31.301 28.184 23.68B 20.523 lS.032 12.323 10-866

Nord.,te 8.150.551 1.3;7.230 1.0'1S.910· 928.382 714.328 83;.743 ....... 0431.110 3a&.800
Maranhão ,783.815 219319 13<1.666 110.638 92.169 74.890 60.784 49.315 41.97"
Piaul ; 345.055 90"-41 SB.528 56,526 "4."08 32.581 22:.1159 17,741'1 1495B

Coará ti:110.097 214.1.26 179.329 149511 128.593 ~06.844 93.719 76.708 ti3207 Tabela 33 - Ensino Médio - Funções Docentes
R.G. dO Nortll 343.178 66.375 59.680 51.429 46.1 ...9 38.263 :31.534 2t5.666 2:3.592 Brasil· 1991 e 1996
Parafba <424.071 93.7613 75.307 154.414 55,009 45.181 35.949 29.338 25105

Pornambuco 1.012.261 100,684 169,535 150.9fT 129.461 113057 95.716 62.119 11.772
Depltld'nela Administrativa ,.., ,-

311~79 76.5;1 56.244 46,193 37.162 30.732 25.002 20.386 17009 CrHclm.moAlago3s
Locallzaçio/Grau de Formação

Slugipe 217.170 45.622 38.215 33,855 30.854 23.523 18.228 1".400 12.473 Valor Absoluto % Valor Absoluto % (lO)

Bahia 1.702.025 391284 296.406 262,899 :!22.533 114.666 141.097 114.430 98.710 Total 259.380 100,0 325.627 loo,Q 26.0

Sudnt. ~MI59.235 l.!!i67.603 1.4H5.999 1.378.691 1~5.1'135 1.259.867 1.1041.274 _.207 865.679 oependêncl:a Administratlva

MinasGllrals 2.639.033 521.187 351.752 379.930 351.1a7 324.741 282.042 231.143 187.051 Federal 8,112 3,1 10.410 3,2 213.3
Espírito Santo :':441.210 69.0l'i2 65.711 6".457 59.338 55.489 48.305 "UIBS 36.862 Estadual 158.576 51.1 202,591 62,0 27.8
Ale do JanOito 1.570.510 220.785 223.652 236.916 m.8!/g 197.994 179.318 154.4i)5 130.54l MUnicipal 14.412 5,6 20.957 6.4 45:4
SloPaulo ~:;W8.482 756.569 1'65.BB4 697.388 &88."11 681.643 637.609 5G9.753 511.225

Particula.r 18.260 30.2 92.1;169 28.4 113.6
Sul 3.332.058 407.175 4G2.625 ....= UliAQO 4111.766 370.532 322.540 27&.108 Locallzaçio
Par.na 1,.300.994 18808al 193.911 191.155 180.677 160.523 148.710 129.937 113.200

Urbana, 254.887
SantaClI.tarina 7M:l.146 115,784 113.0<17 11a.31a 102.9a2 93.081 78.9S1 66.384 56.599 98.3 320.575 98.' 25.6

R.G do Sul 1.284.918 193110 laS,567 183.749 181.831 1G5.162 1420871 12B.219 106,309 Rural 4.493 1,7 6.252 ',9 39.1

c.ntro-o"l. 1.602.'314 268.208 ~41.043 23t5.6111 211.778 202.271 171.421 1042.780 120.214
Grau d~ Formação

M.G, do Sul 294,715 48.353 45.533 .43.14-4 40.008 36.558 31.483 28.587 23.049 1'2 Grau jncompl~'o 67 0,0 71 0.0 -18.4

Mato GrOlil$O 342.201 56.661 54.813 52.'189 47.670 43737 35.446 27.826 23.559 12 Grau Completo 8B3 0,3 997 0.3 12.9

Gol" 009.800 113,071 104.853 99.585 91654 82.738 70.201 58.723 48,975 2'2 Grau Completo 42.024 16,2 43.418 13.3 3.3
DistnloFedl'lral 295,898 50.123 35844 41.673 40.446 39238 34,299 29.644 24.631 32 Grau Complelo 216386 a3A 2132.341 86.' 30,5

Foms; Io4ECIINEP/SEEC Fontl·Io4ECIlNEPISEEC
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Tabela 34 - Ensino Médio - Número de Alunos/Professor
Brasil-1991 e 1996

Tabela 37.- Ensino Regular - Aprovadcs no Ensino Médio,
por Dependência Administrativa e Turno - 1996

Br..1I 3.134.1560 1.uS.304 1.3;5.0815 718.712 1.14.!i.6U: &34.035 l.0t3.885 832.557

7.027

2.488

, 520,...
B5'

...
3M

75.1"
11.\101

4.146

14,102

2.'"....
11.384

'o.~flg

J.P2S

12.1.25

132.013

22....

4.118

2-4.817

80.218

12.003_
2D.M4 82,23Q

4.584 20.1111

1l.4Q8 ~,741

18.557 252.01'

2..106 1%7.4"
113 3lI.727

1.403 30.280
UIO 5ft.47tJ

4.384 512115

2.3M 11.GeO

1l' 7.750
1.5115 18.M3

14.842

14t.IH .7I.I2J

US7 .......

~ 4.123

1~ 151

30-' 5.M5

'33
sl1e 11.41$.,.
557 1.532

70.m 222.411

10.~ 22.520

5132 12.32S

8.182 44.-458

3.23f 11.350

1.32' 111.027

20.531 41.313

3.P27 1!l'.8IP

.3.331 It205

18.14!! 42,581

,.""
2.454

117
2.438

1.1:10

263

11....
42.1M7

5.740

14.072..........,
184

1.523.....

'711
".K7
13.1141

1.023

11.P51.....
2.050

211.5115

"315

3.5170

2!l'.4851

2SDAU

22.1)57

11.452

20""
21.P22

17.000

53.7M

1S.342

8.Gel

82.-4151

'N.774
184.57-4

~.570

7-4J112

630...........
12D.SOlI
54,5512......

l1U4I

25.1!l22

24.3'6

51.GM

14.S~

,......
'.631
4.Da2

32.18.1..

3.211

35.700....
18.014

1".flG
14.0-44

1'1.041

0(3.&.19

5.011
154,-480.....
20.827

401.400

41,715

lUl01

52,802

33.324

"'....
&8."tle

8,755

11.15715

125.oe3

...
"'14

403

""

eM...

'O?
'".10

1.M1 17••0.,
34,8153

;.\Q 3'2:C32

1,018 75.2.'
38.753

2.,H, t.m.721

230 240.SV5

7SCI 52.MO

1.Q&3 lSO.Ga5
BeQ.3g2:LClI4 __

1.0UI ' 206.gs.f
77tJ SO.3U7

1.210 123.555

,,007
1t,7I'

s.IOI
SI,,,.

2.737
l.177

1~1ot

2825
3.1155,....

1,.l21i

1l,GGl

,3.QQ(

'.140

37JS11 21.721

43,887 1.&80

17.0415 2.1'1715

E2JJ37 2.-430

2tl.P13 3.071

2:l.142 2.4M

ea.ew 1.o(Q2

21.872 3.71go

14.li2G 1,flgl

......, '.205

Tabela 38 - Ensino Médio - Concluintes
Brasil - 1990 e 1995

1.Gt7.421

217.ll70..."""
111.$00
72OA33

teU!'
131U71...""
.....7

12t.021
30....
26.3DO
5e.ele7
115.148 •

t.tIU04 lU"

11t.114 U1'
IUgo 134.= 03

31.W 2,155
3.372 524

30.038 1,312.....
''''''

t .....1O:1
1I71.§12....,.
IlS7.61'

UtlUH

....'lU

lo47.e74

:ttUM
tllUlI5

2U.lIt
• 41.136·

042.'~

....7lI

52.572

,...1S_..............
7....23.-

'.. ~13I

7....H7

.18,758
'·34.128
~;l1A1O

·et.151
.....7

, .....7.............
' • .428

.........

1I1td ..

MlnuG iI

Elp/ritoSanto

RIo"""'"
""P","...
p.....,.
SanlaCat&tine

R.G.doSuf

é..-o-'
M,G. do Sul
U.toGl"ouo
GoIb

OiItriloFttderal

N_................
e-.
R. G. dONot1I........
Pomorn_

Alagoas
s......
Blhia

--_...
"""""""""110<....

P"".......
TOCIIItirlS'

17,6

11,7
10,2

"~O?

10.211

1.511
17.\14

5.091

311.011

2.924

165"
11.511".12.332
Z.U21
4527

122.911

1',160
5.590

15.114

&.715

7.326

26.Zl6

1"3111

4810
30.972

345.167

67.551
12.219
36.015
~9,336

SIt461
• 46.631

21.305
20,525

1996

51.781

'802
3.Hi4

15.89~

1.400
23.160
2,7lõj

5.717

22...,.

24.-410
10.483

31.708

1&.089

15.3:25

47.211

11.311

11.152

59,555

569.717
1011.377

204,457

71.194
359,659

,174.151
ao.365
35275
56.508

aa,Q19

15.232
11.533

27.882
1-4272

Tm.! Noturno

41.433
9521

'-'57
18.-420
5,125

38.376

2,1;82

1245

10.S42

1.140
12.B30
1,9&1

'.350
122.436

13.464

5,550

16.967

8.1114
7911

28.316

1.1~9

4632

29.313

351.312
1:l398

12.262
35.299

229.353

12.47!l

41.546

20.711
20.2.21

14,6
9.0

14,5

......
5.529
2,766

Hí.425
,.63

'25.564
3.149
7,246

23UI82
24.678

lQ.6:ll'!

35,128

17JlO1
17.1;61

50907

""25
6423

62.2.21

595,393

121,790

25.710

~a.(',9S

360,198

170,892

75."'"
36.699
58.003

77.:J511
15322
13.326

3Ul35
16.776

1991

47.601
10.706
10.512

21.153

5.230

...2.20

~.494

,22.465
24",241

400.930
16.7Hi

14.545

35.926

270.7·14

40.437

36M
1.35a

11.311
1.250

13.676
1.~76

1,002

134.524
16.023
6275

.20.1915

9.3M

8<1<15

29,151

1~&5

4964

32.695

77.542
6.453

3.496

20.339
2,415

29.699
'3.465

9,175

2e.t37
30.666
13.513

44,614

19.001

20.55<1

57.669
13.212
9.957

n.619

~.693

142.745

33.107
101.729
446,112

*.911
91.316
43.411
75.184

H.G03
18.561

17.336
39.462

21.524

112.824
...0
4.257

33.724

3.372
a9.o3tl....
18jl59

3711.171
"3.687
17.415

52.937
'28$1'3

:23.742

"'...
'21,572

14.e26
92.960

UW1.429

217.fi70
:W.026

"11.3007"'_
258.159

135.&71
ll4.501
8UtJ7

1Z1.021
30....

26"""sa_
IO.....

,......
18.56'.....
52.659
S.726

78.423
....7

:12.7:38

14US7
7V.7S6

""'"
111.0450

52,,151

".5<7
155.84;

:U'"
2e:.542

19;,426

1.119.1103
372.912

83..274
mA1B

1.185.999

5&4.7S4
247.67"
115.335
191.e95 .

243.181

";.135
42.195
90.27.

=

Dependlncla Admlnlstratlva/
LocoUza<;ia

SUIS••I.

MinuGera's
Espir,toSafllo

l\iOta Janelto

SioPlIulo

No._
Rondônia.

""Amu.onas
RorAima

P".
Amlpi.

Tocantins

Hord.t1..
Marannão

Piaur
Clllrll

R G,t1oNQnfl

Paralb,a

Pemambu(:O

Al&gtlllos

Sergipe

Bahll

.'"Parana
SantaCato1llna

A.G.doSur

C.mI'G-O..I.
M.G.doSul

M<lloGrouo
GolAs

OislnloFed."al

Tot.1
O.pendencla Administrativa
Federal 12,7 10.9
Estadual 15,6 20,4

Municipal 12,3 1~.9

.;.P.::art.::ic"'u"'la:o,r-;-:- 1.::3::::.0:.-- 12.7

LocallZlção
Urbana

Rural

AJlrovadol por SirI•• Turno

Tot«l " Siri, 21 Siri.

Fonle:.J,(ECllNEP/SEEC

Tabela 35 - Ensino Regular· Aprovados no Ensino Médio,
por Série e Turno - 1995

Tabela 36 - Esino Regular - Aprovados e Reprovados no Ensino Médio,
por Série - 1995

-19.5

19.'
75.2

·0.2

'6,0
16.9

15,9-(1' 1,7

&40.168 66.7
50,918 5.3

252.518 26.3

lMll.ll69 99,0
9,576 1,0

19.791 3.0

356,813 54,2

29.070' ','
253,045 3M

~.530 98.8
8,195 1,2

f-::,...,..--::...;1:.::-::::-..,...--::-1..."..,...."'""'".:.1llll~5'-,.....,,-jCrescimento
Yalar AblOluto " Valor_Ula" l")

858.725 100,0 959.545 100,0 45,7

111 1%1 li S9 81 3 a.c 831 1(7 (lO

23 9 S 1 14 4 10

88 2G 22 4 04 58 17 41

5Jg 57 19 38 63 ro 419 75 344

122 26 13 13 9 6 87 2B se.
79 9 6 3 11 11 59 23 31

LooaIJuçlo
Urbana
Rural

Tabela 39 - Educação Superior - Número de Instituições,
por Natureza e Dependência AdminIstrativa, segundo as Regiões - 1994

0Iplnd6nclo AdmlnlllrlllVI
Federal
Estlduol

Municipal
Particular

FDl11o: MECIINEI'ISEEC

IlRASlL

Hort.
NoreJ.sle

Sudeste

Sol

Gentro..om.

TOTAL

SU78

8.120

22'
16'

10t6

11.
4,131,..".12.993
1.2!lS

873

1.619
1375."2.663

••a
'39

2.970

23.tl2&

4.23õ

91'
S.303

13.375

11.823
3.337

1.96'
ll521

4.915

758

54.
1 558 1
2,051

32.47'
2.1143
1.654

35/lG

2.-402

2.237
7.665

1.499
1,525

9,143

",543
12,494

2.=
12.994

35.433

27.018

8.560.
4.355

'\4.10'3

11.95
1.94.3.715

5,039

145.597

9.787
.11
330

1687

143
5,431

185

'00

73.104

7.549

4.411

8.649
4.064

4.176

15.206
2.773

-4,362

22.:;06

1&0,525

31.831

7.055

24.636

87.003

00.371
16.797

9.656

33.918

29.152
4.597

2.470

9577

12.506

335.579

21.827

1655,.,
3.967

"O
11.654

1,776
1308

9i.212......
'15.976

54.54'

45.763

1297
4.018

14850

19.59B

540.B54

37.714

2.691

1.2B3

6.670

.31
21.216

'.1153
2.070

11S1.171
"1.680

0"«
13.774

7.641
7.331

25538

• .92ll

.~..
34.619

238.994

48.581

1Q1I69

.2.933
138.811

1.093.8aG

56.761
4602

3.164

15895

1.430

23.160

2.793

5.717

224.338
24.410

10.4113

::11.708

16.069

15.326

47.271

11.311

6,152

59.588

669.717

106.377

24A51

71.194

359.589

174.151
80.3611
35.275

sa.508

&6.919

15.232

11.533
27.M2

14.272

238,682

24.618

10.832

35,128

17.001

17667

50S07

11.825

B.423

62.221

170.692
75.990

36.699

'56.00'3

77.35'
15.322

13.326

31.935

t6716

....393
121.790

25,710

116.695

360.196

1.1~5,66B

62.!iS2

5529

2.766

16.425

1.663

25.564

3.149

7.246

723.693

142.745
33.107

101.729

4-45.112

20C1.911

91.316

43.411

75,1~4

ge;,g03

18,S8t

17.336

39,462

21.524

1~95,OB6

77.642

8453

3.496
20,339

2.415

29.699

3.465

9.775

286.931

30,668

13.513

44.614

19.061

20.554

57.669

13.272

9-1;67

71.619

56~,7S4

247.1514

'15.365
1;1,(195

243.181

49.135

42.195

"~7!l
52.572

Total

3.1l34.66O

1ge.9B5

16.584
9.425

52.659
5.726

7ll,423

9."07
:12.1311

749.957
19.756

...8"
111,,450

52.151

".5<7
1551347

311.,"",
26.542

199.428

1;889.903
372.a12.."'.
257.618

1:165.999

l"onteMECJlt.fEPI5EE:C

,·'lnclUlll""'.·"1II

S"I
Parana
SantaCalarirTa

R. G, doSlJ1

Suduste

Miml!lGerals
E~if({oSanto

RiO de Janoiro

SáOPllUlo

C.ntro·Oosle
MGdoSul
MaIo Grasso

Goiás

Di~lfllo FedNar

Nordeste

Maranhão

Piaul

Cava
R G. do Nof1e

Paraiba

Pl!mambuco

Alagou

S!rglpe
BahIa

Br..U

Norte
Aondõnm

"',
Amazonas

Roraima

Parâ

Amapa
Tocantins

l"ofllll MECIINEPISEEC
I·) InelusoOlll a.' sellll.
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Tabela 40 • Educação Superior. Evolução dó Número da InatItulç6es,

por Natureza e Dependência Adminlslrallva
Brasil· 1980·1994

Ano TalIII -- Fi .Integradas ~'1.lIIa.""'"
_ TalII r.cL EII. Mun. Pmt. Tola! EM. Mun. P.,l. TotIl Fod. EII. -. I'orl.,_
IIZ fl5 3<1 I 2 20 20. 19 797 22 43 81 643

1&l11 .-rI fl5 3<1 I 2 20 49 1 47 762 18 88 1211 550
1_ lI73 tr7 35 10 2 20 51 2 49 755 li m 122 5<15
1113 111 fr7 35 10 2 20 57 1 56 737 18 llII 111 531
1914 147 67 35 10 2 20 59 1 58 721 18 64 101 531
llfl5 l5t 58 35 11 2 20 .. 0.59 1 58 732 18 &4 102 548
,_

712 76 35 11 3 27 2 2 714 18 7Q 115 502
1117 153 62 35 14 4 29 66 66 705 19 611 lllI 511,_

m 83 35 15 2 31 67 66 721 19 72 llII 341
,_ - Q3 35 16 3 39 64 64 745 19 ea 7Q 579
1900 SlI Q5 3ll 16 3 40 74 74 749 19 fr7 81 582
Illl11 H3 99 37 19 3 40 85 82 700 '9 83 78 54t
1_ m 106 37 19 4 46 84 81 703 20 83 8' 530
,gQ:! 873 114 37 20 4 63 89 85 671 20 57 80 514
1994 851 127 39 25 4 59 87 84 6õ7 18 41 81 490

Fonte: MECJ!EOIAEISEEC

Tabela 42 • Educação Superior· Distribuição da Matricula e
Taxa de Crescimento. por Localização Capital/lnteri...r.

segundo as Regiões· 1990 e 1994

FOtM: MEClSEDCAEISEEC

I--::=;-:'ggo==;_--;;;- -=,..,-":.:;994,_-=' ? eroilclmonlo %
rolal I" Totol I %::::J . 90194
1.540.080 100.0 1.661.034 100,0 7,fI.

776.145 50,4 826.386 49,8 6,5

783.935 49.6 834.648 50.2 9.3

Tabela 43 - Educação Superior· Evolução do Número de Conclulntes.
por Dependência Administrativa

8rasil-1980·1993

Ano Tólal Federal I EStadual Municipal. Particular
1980 226.423 44.353 20.387 lS.208· 145.475
1981 229.856 43.295 20.406 15.518 150.837
1982 244.639 42.883 21.849 16.495 183.432 .

1983 238.096 44.142 22.014 14.521 157.419
1984 227.624 41.192 20.981 14.977 150.674
1985 234.173 43.875 21.837 18.732 151.729
1986 22B.074 43.858 23.186 13.671 147.357
1987 224.809 39.995 25.039 11.930 147.845
19B8 227.037 41.369 24.84' 10.905 149.922
1969 232.275 38.802 25.778 12.267 ·.'55.426
1990 230.206 38.594 .26.777 12.483 152.352 .

1991 236.377 . 38.634 28.031 14,605 155.106
1992 234.267 39.133 26.934 14.123 154.077
1993 240.262 41.420 29.212 14.243 155.387

Fonte: MEC,lSE01AE/SEEC

T........... Educação Superior· Evolução do Número de Funções
.o-rtes em Exerclcio. por Dependência Administrativa

Brasil· 1980·1994

AlIe '1 T_ I· Fodorol &ladual Munk:lpal Partlcullr
1110 11l1.711 42.010 14.141 4.168 .9.451,.,' 11a'- 43.734 '5.462 5.723 48.980
,11:I 111.111 43.668 '6.566 6.015 49.664
I. 11:L77t 42.974 16.334 5.496 48.975

'1114 113.144 41.018 17.407 5.020 49.599I. 11:L4H 42.007 17.392 4.970 49.010
I. 117.211 42.768 19.099 5.376 49.966
1117 111.228 44.179 20.330 4.847 51.672I. lH.412 44.648 21.732 4.109 55,023I. 1!1.02Il 43.397 22.556 4.142 57.934
1110 1SU.' 44.344 23.224 4.336 59.737
1111 1:13.135 43.404 23.784 4.935 6'.012
111:I 134'- 41.564 24.554 6.124 62.161I. 137.151 42.304 23.963 6.327 64.562

'114 141.412 43.556 25.239 6.490 68.197

F_MECISElIAEISEEO

Tabela 45 • Educação Superior - Evolução das Estatlsticas

8rasll·1962-1994- V_No
-"l"l,. ou.. '07.500 .~

,oa ..- '24.214 .~ lO"'",... 30.112 1.2.3M 4,7 20....,- 31'" 155.711 '.7 ".29,
,~ 31.101 110.10; ,» 24.301

'111 -- 212.182 ,~ 30.108

1_ ".700 271= '2 ""'7,- ....., ....... ..• ......109

,m ...... 0425,411 1.' 14.049 145.000 321.931 ...
'01' tun Sll.307 '2 73.453 202.110 400.958 -2:0

..... "'- ...... 10.1 11G.470 ~30.5t1 .....IU101 2.0 --
,m . 12.151'" 772.000 '0.0 135.339 2e1.003 574.708 22

'01' .1011 131593 12,3 ,SO.... 309.•~ 614.1505 2.0

'011 ~ 1.072.541 12~ UI1.183 ,..= 131.190 22

1071 ...,. 1.Q1S.127 '2,7 116.415 382.418 945279 2.5

1017 10.551' 1.150JWJ lU 181.913 393.560 1,1113.181 ,»
'071 ....'" 1,225.557 '205 200.QS6 .0t.9n 1.250.537 '.'
'071 ,...... t.311'.7M 'U ....... ~.e94 t.55Q.094 ,~,- ''''1M 1.377.2M 12.5 ~,.23 404.81. 1.&03.sG1 '.' 35S,887 'U,., . 11..... ..,...,.. 122 22ll.'" 417.348 1.735.457 ',2 351.0.c3 1••4

,... nl.'" 1.M11!111 12.1 ,....,. 421.231 1.M9..249 '.0 341,55S "2

,oa 113.171 1.431.012 12.(1 23lJ.o;e

,... "'- ,-- '2,3 221....

'.. 11~4I! '.34...0. '2,' 234.173 430.~2 1.514.341 ,~ ,.."'" ,,~

,- '111.211 1A11.1~ '2,1 221.074 «2.314 1.737.m 3~ 371.828 '4.4

'111 ''''.... ·'.470.555 '2,' ....."" .....7.345 2.1~.8el .~ m.418 1U

,.. ;'121A12 ,...,..." 12.0 227,Q37 483.739 1.921.878 ',1 m.189 14.1,- ,...... '.511.11)4 11~ 23227' .se.794 1.818.033 ,~ 382.22' 18,1r_
·IU.41 1.540.010 ".7 - 502.7114 1.9M.498 ,.. 407.148 19.0.., :.1.1:15 ,- 'M "'~17 518.&63 U15.ll25 '.' ....... 17.4,. : 1$lA03 1.535.711I 11.4 234.2&1 534.8.7 1.838.859 3,' 410.1110 232

,oa ,1'USl ,....- 11,(1 "".262 541.678 2.m-523 '.7 .....00' 1'.1

,... .141M2 U'1Jl34 11,7 ~~.135 ~2.237,~ .... <?"~.240 .'- .' " .'V,3.

~:~ltC

17,3

815.054
150.t82
859.599
ae2.303
627.880
110.lI29

840.5&1
1fl5.59O
811.204
aM.•to
&lIl ••55
1151.320
G05.128
941.152
117il.5B4

............
68.2ll5

-92.934
96.547
89.374
89._ .
83.342

96.'09
87.503
76.784
7.5.43.
75.3<11
83.286
93.645
92.594
94.971

5,9

Municipal

48.7

atadual
100.252
129.659
134.901
'47.197
156.013
146.816
153.789
168.039
'90.736
'93.897

. 194,417
202.315
210.133
216.535
231.936

316.715
313.217
316.940
340.118
326.'99
326.522
325.734
329.423
317.83'
315.283
3OB.867
320.135
325.884
344.387
3ll3.543

FiIdoral

",4

286.350 100,0 304.852 100.0 6,5
94.048 32.8 99.924 32,8 6,2

192.302 67.2 204.928 67.2 6.6

44.38a 100,0 64.254 100,0 44,8
40.332 90.9 52.478 81,7 30,1
4.056 9.1 11.776 18.3 90.3

92.666 100,0 111.401 100,0 20,2

70.530 76.1 76.072 70.1 10.7
22.136 23.9 33.329 29.9 SO.6

889.478 100,0 916.131 100,0 5,4
402.596 46,3 415.690 45,4 3.3

466.882 53.7 500,441 54.6 7,2

247.198 100,0 264.396 100,0 7,0
168.639 68,2 180.= 68,2 6,9
78.559 31,8 84.17' 31.8 7,1

18,7

TalIII
U77.2811
1.:\M.7S2
1.407.987
1.4311.992
1.3lll1.531
1.:\fr7.809
ÜI8.~.

Ü70.555
1.503.555
1.511.t04
1.5.0.010
1.565.053
1.535.788
Ull.uS8

'''''.034

Tabela 41 • Educação Superior· Evoluçáo da Matrícula.
per Dependência Administrativa

Brasil -1980-1994

Ano,_
1981
1912
11183
,llll4
1985,_
1117
laaa
,geg

IllQO

1991
1002
19Q:!
1994

84194 (%)

Fonte: MECISEDtAElSEEC

Centro-Oeste

cap;1a1
Interior

SUl
Capital
Interior

SUdeste
Capital

Interior

Br..U
Gapítal

Interior
Norte

(;apitai

Interior
Nordeste
Capital

Interior
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Tabela 47 • Educação Superior· Evolução do Número de Inscrições no
Vestibular, por Dependência Administrativa

Brasil· 1980-1994

Ta~ela46 - Educação Superior· Alunado dos Cursos de Graduação,
por Area de Conhecimento, segundo Dependência Administrativa ·1994

.,..
"7

12"
l557

1.070

'""173.....

,.....
,.200

'''''""7
1.427...
'.7l5l5...

3l5O
..720

-

_~1._P-l~._ 11.231
1.1M! UI~ 10.1&8

183 2.451 1.3&5
ser 8.350 2.84&

1.802 31M3 3.157

1..172.~ 4J)I1
1.oog 18.141 2.451

1153 SM4 1.002
4»41 331

AI lG.214 3.,701
176 2SQ5 1.155
fIO Q;3 891

175 3.1S9 ,.302
1117 3.031 S45

....... _"'""'"
7"1 1Z~~ 3U41

817 10A10 UM
..... 2tIO

37 :!$C m
194 2.105 3M

7 m 00
3M 6.23Q 15711

31 357 72
102 501 244

LU1 1.-03
413 5:
420 211

1.teU 205

745 223

3a3 '31
1.e06 1e5

285 .1' 44Z
118. 42

1.257 101

d•

00.l57II

3.310.....
".
005..

1.769

".".

_ .12.701

2.0'7

"7...........
lM7
3....
1.ee17

7"

..
lO'
"'"l53lI.,.

212 17.13. 171
2\) 1.532 ·23

20 l5TT ..

047 3.208 11~

324
53 O.IOQ 538. ... ..
93 U44 196

_ 3O.OOl5 lOl5

9 UIQ7 74

10 20414 T7

79 5.DQl 85

17 :s.m 1715

17 2,2;g 112

143 7.388 1-46

41 ' ..'1S 30
2 eo2. tO

15& ~ 1;S

1.7M f.uu 2.132
- 54~:~ m

1401 4:125 11'1
:zgg 1Ú2S 5111

1.302 44.7Sl1 1.401

_707 A1.11D 2.701
582. §.2N 1.G«

218 SI.2el5 510
17 l!.545 194

2ft 17~71l!1 til
77 5.2111 282

'" 2.1.4a 53
113 5572 198

61 4.118 128

10.150

'32...
1.905

124

'.050....
'lO

et.201
17.184..."7.'"
30.039......
15.322.........
' • .1'/2

3....
1.1~

2.l527
3.851

13_
1.310

73ll

'.l57lI
2.ll74,....
3.304...

247
2.OOl5

B.308

32\

"'3
'.336

zoa
2.e76

'98....
''''00

"'"'.865
3.333

1.137...
3"".'"Wl
3.002

~
"'100
2.171
5.145

13.450

.1+,\81.
4.102........
1.8047.......
1.104

Pt'i-&cdv fund-menu.\ tudto TCltaI ~

~ 111Ui75~ ~1' 201.142 1.011

....1

17....,=
• 77"

3...............,.....
"'''''7..."
".5$1

.3.l12B
. :z=

7....
.~.m...
~~~.......
hco.

~=
.~.nl

41.110
. ':.&2n
~t:

17.751

,.21"
2.''-'9
• .512
4.818

: 201.142

Tabela 50 • EduC8Ção Especial· Número de Alunos Matriculados, \
por Grau de Ensino e TIpo de Excepcionalld8de ·1996 . ~.

.........

...
p",",

s.maC;atanM.
A.G.do$of

_....
Maranhão
Piluf

""u'
R, Ci.do Norta
Paraíba

P"",,",,"'"

"'..,..
SMgipa....~
........
MinuGtcrail-RiodaJanlIlro

SioPaulo

.~

M.G.doSuI
MatoGrouo
OoIU
OietríloFad«al

.....
'''Norte

Rondóniil

>a.
Amal:onas
Roraima
Pari,

Amapa
Toeantíns

Tolal

951.853
803.371
753.853

734.454
908.572

1.199.480
990.742
908.078

1.023.937
970,578
791.99B
894.624
944.854

-4;5.626
24.252

203.394
183.958
269.106

584.522

154.540
115.282

354
1.1:161.034

PirtJcular

"I
22
42
50
54
54
72
47
43
55
58

70.320
13.539

77.686
63.154
91.072
93.064
72.833
61.858
65.147
68.006
76.539

78.496

95.842

MunIcIpal I

9.994
10.227

101.153
89.148

145.750

492.238
72.294
49.585

195
970.584

Privada·1"I
78
58
50
46
46
28
53
57
45
42

270.840
318.284

327.524
257.418
264.210
383.621

.379.655
390.336
373,471

383.618
39B.955
441,968

523.750

ESIIIdual I

35.632
14.025

102.241
74.810

123.356
192.284
82.246
65.697

159
690.450

P1lbllcul

510.554
540.263
530.186
459.315
473.940
537.696

478.648
457.861
442.943
563.623
589.367

614.435

682,971

Federal I
U!03567
1.735.457
1.689.249
1.514.341
1.737.794
2.193.861
1.921.878
1.818.033
1.905.498

1.985.825
1.836.859

2.029.523

2.237.023

ToI.1 I

ÁzH do Conhecimento

Ano

1980
1981
1982
1985
1986
19~7

1988

1989
1990
1991
1992

1993
1994

Fontfl: MEC/SAGISEEC

Ciioclas Agrárias.
CIAncias Biológicas
Cléncias da Saúde
C~ncia5 Exatas e da ferra

Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias e Tecnologia
Linguístíca. Letras e Artes
Ciclo Básico Comum
Tolal

Fonte' MEC/SEOIAEfSEEC

Tabela 48 • Educação Superior· Evolução do Númerg de Vagas Oferecidas no
Vestibular, por Dependancla Administrativa .

Brasil· 1980-1994

Ano Tolal Federal EaWdual Munlclpal PtIrUcular

1980 404.814 65.406 33.618 27.916 277.874
1981 417.348 66.897 40.345 32.056 278.050
1982 421.231 66.136 40.699 34.288 280.098
1985 430.482 67.307 41.055 32.912 289.208
1986 442.314 68.168 43.650 38.421 282.055
1987 447.345 67.146 47.820 33.001 299.578
1988 483.739 68.370 52.480 28.943 313.946
1989 466.794 88.465 53.019 27.146 ~18.184

1990 502.784 70.88' 55.232 28.896 347.175
1991 516.883 78.502 53.313 . 30.891 354.157
1992 S34.847 80.411 56.292 34.345 383.799
1993 848.678 81.462 ~.500 33.885 377.051

1994 574.135 85.017 58.501 33.935 _.882

Fonte: MECISEOIAEJSEEC

Tabel8 49 - Educação Superior. Evolução do Número de Conclulntes,
por Dependência Administrativa

Brasll·1980-1993

Ano mal Faderal Eitaduel Munlctpal PartlCtllar

1980.· '226.423 44.353 20.387 16.208 145.475
1981 229.856 43.295 20.406 16.518 15D.837
1982 244.639 42.863 21.849 16.495 163.432
1983 238.098 44.142 22.014 14.521 157.419

1984 227.824 41.192 20.981 14.917 150.674

1985 234.173 43.875 21.837 16.732 151.728
1988 228.074 43.858 23.188 13.671 147.357

1987 224.809 39.995 25.039 11.930 141.845

1988 227.037 41.369 24.841 10.905 149.922

1989 232.275 38.802 25.178 12.287 155.428

1990 230.206 38.594 26.777 12.483 152.352

1991 236.377 38.634 28.031 14.606 155.106

1992 234.267 39.133 26.934 14.123 154.017

1993 240.262 41.420 29.212 14.243 155.387

Fonte: MEC/SEDIAE/SEEC

Tabela 51 • Educação Especial· Matrícula n8 Educação~.

por Dependência Administrativa· 1991l

Unidade da Matricula por Oependincla _I"...,....
Federação Tolal Fed..al Ealadual .......

Brasil 78.948 220 11.5l1O ~17 ..1

,Norte 6.306 4.155 117 1_
Rondônia 821 142 72 fJ07
Acre 413 311 102
Amazonas 1.336 1.001 ~ 72
Roraima 200 200
Pará 2.678 2.059 251' 5Sll
Amapá 198 21 177
Tocantíns 462 421 41

Nordeste 15.980 5.tlD1 ua --Maranhão 689 453 112 124
Piauí 1.685 321 142 1.202
Ceará 3.333 1.068 345 1.t20
R. G.l9o Norte 1.137 401 313 3153
Paraíba 888 325 20:1 310
Pernambuco 3.921 1.628 - U143
Alagoas 922 114 71 730
Sergipe 443 99 18 321
Bahia 3.002 991 ,,5i!5 1.418

Sudeste 35.646 220 .Y?~. ."- .-..cJI
Minas Gerais 14.880 3.239 til! lo.4l4V
Espírito Santo '2:171 293 142 1.73e
Rio de Janeiro 5.145 220 921 1.014 2.1110
São Paulo 13.450 545 20375 lCl.$3O

Sul 14.491 1.1122 1~ .1.113
Paraná 9.385 623 1.f:ll 7.G4
Santa Catarina 4.102 594 57 :1.461
R. G. doSu! 994 705 ,211 21

Centro-Oesle 6.525 2.914 71. UN.
M,G. doSu! 1.647 105 1 1.541.
MaloGrasse 942 326 3S seI
Goiás 2.832 1.470 812 eeo
Distrito Federal 1.104 1.013 111.

Fonte: MEC/lNEP/SEEC
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Tabela 52 - Educação Especial - Matricula na Educação Pré-Escolar,
por Tipo de Excepcionalidade - 1996

Tabela 54 - Educação Especial - Matricula no Ensino Fundamental,
por Tipo de Excepcionalidade - 1996

lU
172'
m
~10ll
177
221

ap-.

1.2..
13.,,.,

:>24
504

•2.
5

234

....,.,..
2.509 •

o:!~
31St\"

...
434

15
130
130

9
103

5
42..

1
1

21
51

73

~

•
2

'3S
3

ti,.
7a

........
31
50
69

8
155

6
55

1.070
60

115
lOS
148
248

9.
8

32
145

4.859
2.845

258
847
!lOO

1.325......
154

&70

33Il
211
130
193

34.793
8.578
1.279
3.434

210SQ2

72.234.....
238
!lO

1297..
4648

2••
282

8.394
80s
200
60s
87.

27.
2.013

545
102
';"'325

2.071
621

60
335

1.055

"""485
123

370
101

19
105
145

3....,...
••

105
I

242

•
67

403
43
42
32

120

50.
62

29

21.101

.......
37'
117
21.

22
1.087

127

123

3.881.
237
233
534
542

23.
1.044

172
104n.

0.U1
2.053

497
1.914
5.211

"...
1.943

1.1B7
S3!I

1.113
4B4
235
377
717

341
34

119

SD4
474.
26,.,
n

"24
4

115

1:D44

550
75

317
1.002

1....
1.401

421

'"...
219
as

122
.09

....,
842I.

37
93

111.575

10JlSO
6B2

'...
'1_

'24
8.nso

482...
13.630

).f1.319

73Il
.1fl9

~.~
. 247

.;'2.068

57.201
'.17.164

2.514

~=
25.822

:;15.822

1~~~
--10.$172
-·~'.495

·#1.199
~ 2.627

3.651

Norde.t.
Maranháo
Píaul
Ceará
R.G.do Norte

Paraiba
Pernambuco
Alagou

Sergipe
Bahia

SUdest.
Minas GêraiS
8plrlto Santo

Aio dI! Janêlro

S6oPaulo

S!Jl ..
Paranâ
Sant.ll. Catarina
R.G.daSuJ

~
M.G. do Sul
Mato Gro!lsC'

Golh
D~trlto Federal

Btaell

"011.
Rondônia

kr.
Amazonas

Roraima
p.",

Amapá
Tocantm!l

57
9

101

32

.91
49

172

737
18
57

275

93

93
22
10

9
160

1.173
415
142
341
275

"'"172
37

.....
177

6

Portador..
Probo Conduta

O,

2

..

18

•
:c

..
11

lS.1l35...
196

OS
117

36
232
61

129

2.389
74

403
56.
192

236
330
127

52
407

a.iaS
5.065

598
973

1.549

,,,1:2
1.402

318..
1.782

S09
277
829

'57

48.481

3"'2•. 446

241
806

123
1.535

73
168

a826
352
.31

1.709
545

316
2.6G5

274
262

1.662

~t·070

7.765
1.OB3
2.766
9.456

....8
5,824

3.122
S52

3Jlo1
945
472

1.503
5Bl

3;802

:;n
53
28
59

6
142
25
34

1.1!il2
19

169
173
101

81

122
413

40
74

18'
47
41
70
23

1lj93
543
126
227
897

549
510
39

2!f1S
582
192
656

1.168

1~8

1.049
451
22B

.....
106
.11
261
168

!iI;Q1Ii

1.193
115
3.

2442.
678
22
70

2:57.
176
187
547
195

144
741

92
74

419

'.4
"57

m
18..
59

11,.
41

6

•
80

tl1
21.

30
184
299

50....
13

'.....
297

5
11
23

7.11.048.'1121
. 413
1....

200
U7.",.....

15-980...
'US5.......
1.137

'58
3.921

=
«3

·3.llO2

35:....

t~~
.~t"5
[$;<50

J4..41
'.~1J9!

·-4i102
-:1lÕ4.....
f.f347

942
2.1l32

.•. U04

~!"'.
Minas '''>err.:
Espirilc'3an J

Rlode~' lE ,

SioPat.. '

SIl!
ParallÓ.
SllnfaClI.!'.rine.
R.G.doSul

dintto-OHt.
M.G. do Sul

Mato Grouo
Galãs
Oí!5lrito Fl'deral

Unidade
. da....

Nord••te
MarAnhão

Plaul

CAIUá

R.G. do Nortê

Paraiba

Pernambuco

Alll.gO~5

Sergipe
Bahia

HOrte
~ndónill

""'.
AmAzonas
Rora1rn!l
Pará

Ama0'
Tocantins

Fome: MECllNEP/SEEC
Fonle; MEClINEP/SEtc

Tabela 53 - Educação Especial - Matrícula no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, por Dependência Administrativa -1996

-.- :;;.jl:;pg-·~M!nlII a.t&if 54__ . '4
Alo de JaneW o'

SIoPaulo o' ••

=~"~-~
R. G.do Sul .~

Cinlfo.OMIe 1U12
M.Go dO Sul ~

MaloGrasso 1:1DD
GoiU U"Z1DCtriaoFederlij _,

Mall1cofl1 or DI: nd6na.. AdmInMttaUv.
!!MIno FundameAtaI EnMnoM~o

as

15

35
11

18

13
tt

16
1
6
8

2•

10

1~

10

13

2'

10
7

19..
1

22,.
52

'"13
24

,..
33
12
8

110
S

105

56

40
3

2:300

149
17
17
2

90
20

57

23.

85

1.274
10
8•

150
1.025

529
3.7
142

67

•
7
5

50

15
14
I

47
28

19

21
21

47
11

36

~G2 _ 139

52

45

23
8

135

62

147
2

•74
6:l

71
42
29

4

17
24

13

3
20

64
O

10

44'
38

177
25
14
38

100

130
105
I.
O

39
23

8
5
3

~.619

2.2
2.
28
47

B3
4

9:l

4S8

9
,O
79
17
17

143
41

2-
168

1.795
54

140
299

1.:lO2

797
S62
2.18

17'

25.
77
8

113
61

Tabela 55 - Educação Especial - Matrícula no Ensino Médio.
por Tipo de Excepcionalidade - 1996

Brasil

Norte
Rondônia
Acr.
Amazonas
Roraima
Pará

Amapâ
Tocantin!!

Nordeste
Maranhão
Pinui
Genrâ
A. G, do Norte
Peralba

Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

SIJde!lt8
Minas GeraIs
Espirito Santo
Rio de ' •. 'eira
SáoPi!"''''

Stil
Param:
Santa t ,[arir:a

A. G. do D':1

Centro-Oesf9
M.G. do Sul
Mato Grasso
Golàs
Distnto Federal

2S

•
19

3

2
152

13 82

2

7
10

SI
7

11' 152
5 S.

107

_...Mi:.~

:~;j:."::~._' IH
29

28
45..
O

93

14

1111
9
2

60

7
7

37
34

..:pD . .--W·~~1
42 5 7
3Q 28 15
91 30 114

187 120 1.015

.117 ,~:,.~

69 233 200.
31 1 1&3
17..

4

•
"59

54

2:759 '-4&6
71 g

216 10

560 79
612 17
178 17

651 1<l3

62 ~'41

56 2
3S1 .1.68

1B.887 1.795
6.734 ~.-64

856 o.J~
1.746 ..,,299
7:.541 1.:~

:".im9 .797
3.807 . 562
3,002 0 218

60 017,

1Jsoo 259
... 77
291 •
309 113

'se B1

.1~718
101
31

63
113

583
425

208

194

.oZ.367

726
122

2.551

3"".
.!lA94

7.6'41
36

817

~77
114
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Tabela 56 - Esllmativa dos Gastos Educacionais,
por Setor· 1995

DE. DE

ANExom
ur; 1998)

Total 28.607 100,00 4,53

0,210

0.351
0.278

,""TOR
3.136
2.9<e3
2,755
2,254
2.118
1,831
1.459
1.292
1.138

0210
0171

0,9'15
0.612
0.526
O.4e6

0.278
0.252

0,381

FATOR
1.613
1,3.56
1.125

0.235
0.210
0,210

FATOR
1.613

5,97%

4,'S%
1,19%
2,27%
1,39%

8,056
6.423
1,633

42,Il6O

34,_
8,533
16,32
9,951

..1
setor

Total

• Privado
FamWas
EmpresaslFormação de Empregados

• Público
Governo federal
Governo Estadual
Governo Munidpat

Tabela 57 - Receita de Impostos Dlsponfve' na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino no Brasil - 1995

2 - Contribuições socl.ls 3.133 11,00 O,SO
2.1 • SaJário.Educaçâo 2.376 8,00 0,38
22 - SENAJ 494 2,00 0,06
2.3 • SENAC 229 1,00 0,04
2.4 - SENAT 34 0,00 0,00

Fonte; AFONSO, José Roberto Rodriguu. Anilise fOlIminat acerca do p:adtio regional de linanclunMto de~iocom educa
•• ~.' ! ..ÇiodoJ;govemot:subtlacionaisno BruII,1997.mim-o,

~,~~~~;.'~~B~2::.t;:t.!ii.it4;~,;*:-.-:::_~·"'~';_5$.~m·!5i···1!';;=S';:'P1;;::B:-
1- Impostos - obrigaç6es constitucional. 25.474 88,00 4,03

1.1 - Constituição Federal 24.274 85,00 3,84
1.2-ConstituiçÕ<ls Estaduais (SP, AJ, AS, MS, PI) 1.200 4,00 0,19

Aviso n° 193 - SUPARlC. Civil.
~.

Em 11 de fevereiro de 1998.
1 - Valor do soldo dê Almlrantê-de--Esquadrn CBsse para càfculo da GCET para os Oflci.m::j RS 618.00
2 - valor do soldo de Guaraa·Mannlla (~se oara calculo da GCET para as praças) R$ 293,10

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Institui o Plano Nacional de Educação"

Atenciosamente,

I-OFlCWS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE ALMIRANTE.DE-ESQUADIlAI
J POSlfO FATOR
'ALMIR.AmC:.DE.ESQUADRA. GEUER.AJ.,.DE·EXERCITO E TENENTE-BRIGADEIRO 4.072
I VICE·ALM!R.ANTE. GENERAL-DE.DlVISA(). E MAJOR·BIUGADEIRO 3.822
CONTRA-ALMIRANTE. GENERAL·UE-BRIGADA BRIGADEIRO 3.578
CAPffAO-DE·MAR·E.QUERRA ECORONEL. 2.967
C ffAO·DE~FRAGATA ETENENl'E..cORONEL 2.750

c=:c:~ ).....,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO '

Ministto de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

ASua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-Dl',

(ANEXO II DA LEI N>2 , DE

ANExom

DE DE 1998)

CAPlTAO-DE-CORVETA E MAJOR 2.378
l CAPrTAO-TENENIT E CAPITAO 1.89'"
I PRIMEfRO-TENENTE 1.618

PROJETO DE LEI N" 4.181, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 229/98

Altera o Anexo III da Lei nQ 9.442, de 14 de março de 1997, que
dispõe sobre a tabela de cálculo da Gratificação de Condição
Especial de' Trabalho - GCET.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇãO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE l'INANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA
E DE REDAÇãO (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" O Anexo III da Lei n" 9.442. de 14 de março de 1997. passa a vigorar:

I - na forma do Anexo I desta Lei. a partir de 12 de fevereiro de 1998:
11- na forma do Anexo 11 desta Lei. a partir de 12 de fevereiro de 1999.

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.

I SEaIJNDO.TENENTE IA18

0.329

fl.;tlló
U272
U.l12.
11.212
um

fATOR
~.O'H

1.761
1.461
1.21S
0.79-1
0,633
0.606

0,494

0,456

0.361
0:212

Ob..~
t - V_do soldo de AInllr.mte-de-Esquadra (Base poracilculo da GCEf_ os Oficiais) RS6IS.00
2 - VaJordo soldo de Guanh·Marinha (Base par.! cilcu10 da GCET pora p<>ços) RS293.10
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

................................................................. 'u .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃovrn
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom·
Das Leis.

..................................................................................................................

Art. 64 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa
do Presidente da República, do Supremo Tribul}al Federal e dos
Tribunais Superiores terão inicio na Câmara dos Deputados.

§ 10 - O Presidente da República poderá solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua iniciativa:.
...............................................................: .

--------------------------------------------------*--------
POSTO FATOR

----------------------------------------------------*------------
ALMIRANTE-DE-ESQUADRA, GENERAL-DE-EXÉRCITO E
TENENTE- BRIGADEIRO

1,466
------------------------------------------------------------*-------------
VICE-ALMlRANTE, GENERAL-DE-DIVISÃO E
MAJOR-BRIGADEIRO 1,376
-------.._------------.._-----------_...-..._---------..------*------------
CONTRA-ALMIRANTE; GENERAL-DE-BRIGADA E

.BRIGADEIRO 1,288
-----------------_..._---------------------------*-------------
CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA E CORONEL 1,068
-----------------------------------._------------------*----_.--------
CAPITÃO-DE-FRAGATAE TENENTE-CORONEL 0,990
--_.-------'----------------------------------------*----------
CAPITÃO-DE-CORVETA E MAJOR 0,856
---------------------------------------------------------*----------
CAPITÃO-TENENTE E CAPITÃO 0,682
-------------------------------------*-----------
PRIMEIRO-TENENTE 0,604
---_.---.:.....---_._------_._----_.----_._----------------------*-----------
SEGUNDO-TENENTE 0,532
------...,.--------------------------------*----------
II - PRAÇAS ESPECIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O
SOLDO DE GUARDA-MARINHA)

-----------------..-------.._--------....__..._-...----------..--*_..---_...._-----
GRADUAÇÃO : FATOR

-----------------------.._-------...._-_.....---.._...._-_...._---*---_..- ...._--
GUARDA-MARINHA E ASPIRAN1E-A-OFICIAL : 0,754
-------------------------------------------------------------*-----------

..................................................,.............................................................. ASPIRANTE E CADETE (úLTIM:O ANO) : 0,130

LEI N° 9.442, DE 14 DE MARÇO DE 1997

CRIA A GRATIFICAÇAo DE CONDIÇÃO
ESPECIAL DE TRABALHO - GCET PARA
OS SERVIDORES MILITARES FEDERAIS
DAS FORÇAS ARMADAS, ALTERA
DISPOSITIVOS DAS LEIS NS. 6.880, DE 9
DE DEZEMBRO DE 1980, E 8.237, DE 30 DE
SETEMBRO DE 1991, DISPÕE SOBRE O
AUXÍLIO-FUNERAL A
EX-COMBATENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10
- Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de

Trabalho - GCET, devida mensal e régularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.

ANEXOIlI

-------------------------------------------_._---------*------------
ASPIRANTE E CADETE (DEMAIS ANOS), ALUNO DO
CENTRO DE :FORMAÇAo DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA E
ALUNO DE ÓRGÃO :DE FORMAÇAo DE OFICIAIS DA
RESERVA : 0,118
----------------------------------------------------------*-------------
ALUNO DO COLÉGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATÓRIA
DE CADETES (úLTIMO ANO) : 0,110
-------------------------------------------------------------------*--------------
ÃLUNO DO COLÉGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATÓRIA
DE CADETES (DEMAIS ANOS) : : 0,098
........._........_...-....._--_........------_.._------------.._-------.._------..--.._--*--------.._---
ALUNO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS

: 0,098
- --------- -----_.._ _ _-.._-- __.._ _-------_ __----.._-..---*_ _-- _-
GRUMETE : 0,098
--------------------------------------------------------*--------
APRENDIZ-MARINHEIRO E ALUNO DE ÓRGÃO DE
FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA RESERVA

: 0,080
--------------------_._----._.-------._------------------------*-------_._..

: 0,526

GRADUAÇÃO : FATOR
----------------------------------------_._-_.--------------*------------

......__.....__....- ....._.......__......._......_-_.._........_..-_...............-........._.....---------............._-*_......_--...........-

SEGUNDO-SARGENTO

SUBOFICIAL E SUBTENENTE : 0,754
---------------------------------------------------*----------
PRIMEIRO-SARGENTO : 0,634
----_._--_.-----_.--------------------------------*-------

TABELA DE CÁLCULO DA GCET III - PRAÇAS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE
. GUARDA-MARINHA)

I - OFICIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO
DE ALMIRANTE·DE·ESQUADRA)

Observações:

1 - Valor do soldo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo
da GCET para os oficiais): R$ 618,00

2 - Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da
GCET para as praças): R$ 293,10
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---------------------------------------------_.--*-_.:.._-
TERCEIRO-SARGENTO 0,442
--------------------------------------------_.:..._----*------
CABO (ENGAJADO) E TAIFEIRO-MOR - 0,286 '
----------------------------------_.._-...._-....---_....._----*---_...._-
TAIFEIRO-DE-PRlMEIRA-CLASSE 0,246
-------------------------------------------*------
TAIFEIRO-DE-SEGUNDA-CLASSE 0,218
--------------------------------------------------------------- --*-----------
MARlNHEIRO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL, SOLDADO DO:
EXÉRCTTO E SOLDADO DE I" CLASSE (ESPECIALIZADOS,
:URS..\OOS E ENGAJADOS), SOLDADO-CLARIM OU
CORNETEIRO :DE I" CLASSE E SOLDADO-PARAQUEDISTA
(ENGAJADO)

0,178 ;
----*----

MARINHEIRO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL E SOLDADO
DE I" :CLASSE (NÃO ESPECIALIZADOS), SOLDADO DO
EXÉRCITO :(ESPECIALIZADO) E SOLDADO-CLARIM OU
CORNETEIRO DE 2" :CLASSE

0,164 •
--------------------------------------*--------
SOLDADO DO EXÉRCITO E SOLDADO DE 2" CLASSE
(ENGAJADOS :E NÃO ESPECIALIZADOS)

0,130
--------------------------------_......_-...------------_....-------_.._ ..*------------
SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE 3" CLASSE

0,098
-------------------c------------------------------------*------

MENSAGEM N° 229, DE 1998 - DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional.

2. O projeto inicial estabelecia o Fator 4.072 a ser aplicado .obre O soldo de
AlmiraDtc-de-Esquadról. o que corrcspondcrla a 100% da gratificilção prevista para este posto.
Os demais índices obedeciam à estrutura da escala hierárquica das Forças Armadas. O fator
estabelecido estava equilibrado em relação às Gratificações de Desempenho (GD). das outras
categorias mencionadas.

3. No entanto, à época da sua instituição e por fatores conjunturais foram
concedidos somente 36% da proposição inicial. Esta situação pennanece inalterada, após dois
anos e meio de vigência. Há de se notar que os outros grupos do núcleo estratégico da

Administraçio Federal já alcançaram seus níveis máximos. logo após a respectiva
reiUlamentaç!o.

4. Em julho do corrente ano, a Secretaria do Tesouro Nacional elaborou
estudo. vi.ando a elevação do percentual da GCET. Problemas políticos, decorrentes das greves
das Polícias Militares, levaram os Ministros Militare. a solícitar a suspensão da medida. Em
outubro, novo adiamento se fez necessário, devido ao cnfrentamento da crise econômica
decorrente do Sudeste Asiático. -'""

5. Recentemente. estudos conjuntos desenvolvidos peio EMFA e o Ministério
da Fazenda concluíram ser oportuno o encaminhamento de proposta elevando os valores da
GCET para 77%. a partir de fevereiro de 1998. e a sua integralização a partir de 1J2. de fevereiro
de 1999. Estll proposição atende à mnnifcsta intcnção de: Vossa Excelencia.

6. A presente proposta de'projeto· de lei recebeu parecer favorável e unânime
dos Senhores Ministros da Marinha.. do Exército e da Aeronáutica.

7'. Pelo acima exposto. submetemos à alta consideração de Vossa Excelcncia a
proposta de projeto de lei. em anexo. majorando 95 valores da GCET.

Respeitosamente.

Nos termos do anigo 64. paràgrafo to. da Constituição Federal. submeto â elevada
deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores ,Ministros

de l'stado da Fazenda e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o texto do.projeto de lei que Aviso n' 247 • _ SUPARlC. Civil.
"Alteé~ o Anexo III da Lei n' 9.442, de 14 de março de 1997, que dispõe sobre a tabela de cálculo
da Gratificação de Condição Especial de Trabalho _GCET".

Brasília, 17 de fevereiro de 1998.

1]

Brasílía," 17 de fevereiro de 1998,

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 9O-MFIEMFA, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.

DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E
CHE~.E..~ ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Excelentissimó Senhor Presidente da República.

Atcndendo proposta do Estado~Maior das Forças AIll1Q.dns (EMFA). VOSS<1

Excclência editou a Medida Provisôria n.!! 1.112. de 31 de agosto de 1995, cri~do a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCEn. nos mesmos molde. de o~tras Gratificações
atribuídas a servidores que desempenham funções típicas de Estado como as Grupos de
Tributação. Fiscalização. Arrecadação. Controle Interno. Diplomacia. eA~ outros. Tal proposta.
após seguidas reedições como Medida Provisória. foi transformada nâ·Loi n29.442, 'de 14 de
narço de 1997. ..

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Se~(e[aria ~rensagem do Excelemissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que ".-\Itera\ú Anexo m.da Lei nO 9.4-l2. de J.J de março de

1997. que dispõe sobre a [abela de càlcuJo da Gratificação de Condição Espe~ial de Trabalho ~
GCET".

Atenciosamente.

c::..~
CLOVIS DE BARRO.s CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da l:asa Civil
da Presidencia da República

A Su. Excelência oS~r
Deputado UBIRATAN"AGUlAR

. ~etário da Càmara dos Deputados
A.·DF
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PROJETO DE LEI N! 4.182, DE 1998
( Do Sr. Odacir Klein )

Modifica os 55 22 e 32 do art. 12 da Lei 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edific~ções e
as incorporações imobiliárias a

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO .(~RITO E
ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

An. 1° Os §§ 2° e3° do artigo 12 da Lei 4.591, de 16 de .

dezembro de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
'An. 12 ..
§ 1° ..
§ 2° Cabe ao sindico arreeadar as contribuições, competindo-Ihe
premoyer, pelo rito sumário, a cobrança judicial das coras

atrasadas.

§ 3° O condô~ino que não pagar a sua contribuição no prazo
fixado na convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês.

e mu{ta sobre o débito de 2%, se o atraso for inferior a cinco dias;

4% se o for'de 6 a 10 dias; e de '8%; se superior a 10 dias;
atualizado monetariamente, se o prever a Convenção

Condominial, no caso de mora 'por período igualou superior a 6. .
meses..

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3c• Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

J)esde o advento do Código de Processo Civil, de 1973, a

jurisprudência vem entendendo que não é cabível ação de execução, proposta pelo

slndiéo, para haver as prestações de condôminos em atraso com suas obrigações. Dispõe o

síndico, de acordo com esse entendimento, de ação de cobrança pelo rito sumáIjo. A

redação do § 2° do artigo 12 da Lei 4.591, de 1964, deve, poDanto, adequar-se á nova (ou

já vetusta) sistemática processual civil.

Já o § 3° que queremos alterar, traz um valor bastante escorchante

para o simples atraso no pagamento da cota condominial, ou seja, multa de 20% sobre o

débito.
Tendo-se em vista, principalmente, que hoje a nossa inflação

anual não passa de 10%, é absolutamente inconcebível que Se continue a cobrar tão

vultosa multa, sem que se agrida ao bom senso e ao já tão combalido bolso dos brasileiros.

Não é possivel mais aceitar que por um simples atraso de um ou

dois dias, que pode ocorrer por mero esquecimento, o condômino venha a ser penalizado

com tamanha multa.
A nossa proposta, atendendo mesmo a um principio de eqüidade,

vem estabelecer uma gradação no quantum a ser aplicado ao inadimplente, não

condenando o bom pagador que se esquece de pagar no vencimento o seu condomínio. A

um pequeno atraso de até 5 dias, aplicar-se-á multa de 2%; sendo o máximo de 8%, para o .

atraso superior a 10 dias.
Acreditamos que, assim, será feita justIça para aqueles que

querem pagar os seus débitos condominiais, sem tornar inviável o seu pagamento através

de multas difíceis de serem salm;das.

Pelo exposto, contamos com a apt(lvação dos ilustres pares para

esta nossa Proposta.

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 1998

4
/~ ~./f".,

U4X~,·'~;""4",
~eputa Odacir7

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

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O CONDoMÍNIo EM
EDIFICAÇÕES E AS INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.

TÍTULO I
Do Condomínio

•••••••• •••••••••••••••••••••••••• u .

CAPÍTULom
Das Despesas do Condomínio

Art. 12 - Cada condômino concorrerá nas despesas do
cOIidomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a
quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1° - Sal~Q disposição em contrário na Convenção, a fixação da
quota do rateIO corresponderá à fração ideal do terreno de cada
Unidade.

§ 2° - Cabe .ao sín~lico arrecadar as contribuições, competindo-lhe
promov~r, por vta exe~utiva, a c~brança judicial das quotas atrasadas.

§ 3 - q condômmo que nao pagar a sua contribuição no prazo
fIXado na Convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% (um por'
cento) ao mês, e multa de até 20% (vinte por cento) sobre o débito
~ue. será afilalizado, se o estipular a Convenção, com a aplicação do;
mdlces de correção monetária levantados pelo Conselho Nacion~l de
Economia, no caso da mora por periodo igualou superior a 6 (seis)
meses.

§ 4° - As obras que interessarem à estrutura integral da edificação
ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o
concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à
aquisição de unidades,· mediante orçamento prévio aprovado em
assembléia geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico, ou
outra pessoa, com aprovação da assembléia.

§ 5° - A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em
caso algum valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos.

PROJETO DE LEI N! 4.183, DE 1998
( Do Sr. Confúncio Moura)

A! tara a Lei 02 9.503, de 23 de temb
Codigo de Trânsito Brasileira. se ra de 1997, que institui o

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES' E DE
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) _ ART. 24, 11) CONSTITUIÇAO E

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O aft. 244 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997: que in! itui o CódigO de Trânsit6i'lrasnáirb,"passa a vigorar acresciáó do
seguinte § 1°:
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"Art. 244 .
" § 3" A restrição imposta pelO inciso VI do caput deste artígo
não se aplica para o caso de semi-reboques especialmente
projetados para motocicletas e motonetas, d9sde que
devidamente homologados pelo órgão campetent9. "

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Em seu artigo 244, a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,

que institui o Código de Trânsito Brasileiro, arrola entre as infrações de
trânsito conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo.

Por outro lado, o art. 96 do mesmo diploma legal inclui os reboques e

semi-reboques na definição de veículos.

Essa combi(lação de dispositivos, que é· novidade, elimina

toda e qualquer possibilidade do uso de reboques ou semi-reboques por

motocicletas e motonetas. O fundamento da proibição está no fato de
motocicietas e motonetas serem veiculos de equilíbrio precário, qU&

desestabilizam-se facilmente em altas velocidades, por manobras bruscas ou

diante de obstáculos.

No entanto, já foi desenvolvido no País um semi-reboque

especial para ser tracionado por motocicletas e motonetas.

Projetado por uma indústria mecânica de Rondônia, o

semi-reboque é dotado de suspensão com quatro graduações, que podem ser
reguladas em poucos minutos, barra estabilizadora que as~egura dirigibilidade

nas curvas e obstáculos, além de amortecedores verticais, embutidos no

chassi, que possibilitam uma menor altura do conjunto, favorecendo a

estabilidade. Também foram obedecidos os requisitos de segurança e

sinalização exigidos pelo INMETRO.

O equipamento é liga0:> à motocicleta ou motoneta por um

suporte leve e compacto. que não altera as características originais do veículo

tracionador, embora possua uma resibtência a ruptura de 2,7 toneladas. Além

disso, a articulação é de três eixos, em junção universal, o q~e impede o
travamento em qualquer posição e o seu desenho permite que Q' conjunto

tenha uma extensão bastante reduzid~, o que proporciona melhor

dirigibilidade.

O desenvolvimento do projeto conlou com uma equipe de

.engenheiros mecánicos, projetistas de máquinas, desenhistaS e técnicos,

consumindo dois anos de trabalho, além de um ano de testes feitos com vinte

exemplares em trés regiões do País, nas mais variadas condições de uso. O

~sso tiOS lestes despertou o interesse de grandes fabricantes de
'môtocicletas, motivando o inicio da fabricação do equipamento em escala
industrial.

Os mencionados dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro,

por estabelecerem uma infração de forma genérica, impedem a utilização
desse equipamento, inviabilizando a continuidade do projeto. Isto significa a

interrupção de um trabalho importante, de tecnologia naç,ional, com grande

potencial de geração de empregos.

A proposição que estamos oferecendo à apreciação desta

Casa pretende reverter o quadro, excluindo da proibição os semi-reboques

especialmente projetados para utilização por motocicletas e motonetas,

devidamente homologados pela autoridade competente. Entendemos que,

desta maneira. estaremos abrindo a possibilidade para a continuidade do

projeto de fabricação ~ndustrial do semi-reboque especifico, sem comprometer

a necessária segurança do trânsito.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
Parlamentares para a râpida aprovação do projeto de lei que ora

apresentamos.

Sal. das Sessões, em 19 de fevereiro de 1998

íivLr/u?
Deputado CONFUCIO MOURA

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

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO.

...........................................................................................................

CAPÍTULO IX
DOS VEÍCULOS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 96 - Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
p) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II - quanto à espécie:
a) de passageiros:
I - bicicleta;
2 - ciclomotor;
3 - motoneta;
4 - motocicleta;
5 - triciclo;
6 - quadriciclo;
7 - automóvel;
8 - microônibus;
9 -ônibus;
10 - bonde;
11 - reboque ou semi-reboque;
12 - charrete;
b) de carga: .
1 - motoneta;
2 - motocicleta;
3 - triciclo;
4 - quadriciclo;
5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi-reboque;
8 - carroça;
9 - carro-de-mão;
c) misto:
1 - camioneta;
2 - utilitário;
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3 - outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 - caminhão-trator;
2 - trator de rodas;
3 - trator de esteiras;
4 - trator misto;
f) especial;
g) de coleção;
li - quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições consulares de

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro;

c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

Capítulo XV
DAS INFRAÇÕES

Art. 244 - Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de

proteção e vestuário de acordo com as normas -- e especificações
aprovadas pelo CONTRAN;

II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na
forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar
colocado atrás do condutor ou em carro lateral;

li - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma
roda;

IV - com os faróis apagados;
V - transportando criança menor de sete anos ou que não tenha,

nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - Recolhimento do documento de

habilitação;
VI - rebocando outro veículo;
vrr - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo

eventualmente para indicação de manobras;
VIII - transportando carga incompativel com suas especificações:
Infração - média;
Penalidade - multa.
§ 10 _Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos m, VII e VIII,

'alémde:

a) conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele
destinado;

b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde
houver acostamento ou faixas de rolamento próprias;

c) transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias,
condições de cuidar de sua própria segurança.

§ 20
- Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea "b" do

parágrafo anterior:
Infração - média;
Penalidade - multa.

PROJETO DE LEI N!! 4.184, DE 1998
( Da Sra. Alzira Ewerton )

Dispõe sobre a movimentação em conta de caderneta de poupança
possa ser efetuada por maior de 16 anos.

(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇ~O (~RITO); E DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ~9

(ART. 54) - ART. ?,4, ~;J:-)

o Congresso nacional decreta:

Art. l° O maior de 16 (dezesseis) anos poderá movimentar, livre e
exclusivamente, conta em caderneta de poupança em seu nome.

Art. 2° O título de eleitor e a carteira de identidade 'serão docurneníos
obrigatórios para abertura da conta em caderneta de poupança. '

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

Art. 4° Revogam-se às disposiçõi;s em contrário.

JUSTIFICAÇÃO .

A caderneta de poupança é a maior fonte de captação de recÜrsos junto
a população, por conseguinte é o maior volume de recursos que as instituições
financeiras utilizam para financiamento de projetos que visam atender a área
habitacional, ;{\ \\.

Conceder ,!os maiores de 16 (dezesseis anos) O direito a movimentar,
sua conta em caderneta de poupança, é estimular O. aumento da aplicação de recursos
em caderneta de poupança, consequentemente' os bancos terão mais dinheiro
disponível para colocar no mercado financeiro em fonna de financiamento.

. Temos no país carência de recursos disponiveis para fmanciamento,
além do que a politica do governo de juros altos é para frear o crescimento
econômico e desestimular o consumo. Com mais dinheiro à disposição das
instituições frnanceiras, a tendência dos juros é baixar, o que possibilitará um
aumento significativo nos investimentos.

Vale ressaltar que a poupança contribui decisivamente para a
diminuição do déficit habitacional, um dos grandes problemas do nosso pais.

Com relação a obrigatoriedade da carteira de identidade e do titulo de
eleitor, como parte da documentação a ser apresentada quando da abertura da conta,
é urna fonna de incentivar o jovem eleitor a abrir urna caderneta de poupança e o
poupador a tirar o seu título de eleitor.

Sala das Sessões, em i I... de f v iJ./!,u"';' de 1998.

'~"~~. hll\<l
Deputadai\ Ira E'Wér ou

\

PROJETO DE LEI N!! 4.187, DE 1998
( Do Sr. Nilson Gibson)

Imprime nova redação ao art. 40 da Lei nº 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967, que regula a liberdade de manifestaçao do
pensamento e da ipformação •.. ~

(AS COMISSõES DE CI~CIA E TECnOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
i~~ORMATICA; E DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDA~O - ART. 24,



06024 Quinta-feira 12, DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

Art. 19 - O art. 40 , da Lei n9 5.250, de 9 de

fevere~ro de 1967 fica' acrescido do seguinte parágrafo :

"§ 49 - O ofendido I Quanto titular de man

dato eletivo poderá optar pela Gueixa ou pela

representação, hiPótese em Que a denúncia /

deverá ser oferecida dentro do prazo de oito

(8) dias, sob Dena de responsabilidade."

Jus t i f i c a ç ã o

Visa o projeto de lei aue ora apresenta -

o CONGRESSO NACIONAL

§ 2° - Sob pena de nulidade, é obrigatória a intervenção do
Ministério Público, em todos os processos por abuso de liberdade de
imprensa, ainda que privados.

§ 3° - A queixa pode ser aditada pelo Ministério Público, no prazo
de 10 dias.

d) pelo cônJuge, ascendente, descendente ou innão,
indistintamente, quando se tratar de crime contra a memória de
alguém ou contra pessoa que tenha falecido antes da queixa.

* Alfnea "d" com redação dada pela Lei número 6.640, de 08/01'1979.

II - nos demais crimes por denúncia do Ministério Público.
§ 1°- Nos casos do inciso I, alínea "c"; se o Mi.llÍstério Público

não apresentar denúncia dentro de lO' dias, õ ofendido poderá
apresentar queixas.

dispositivo que perm~

decreta

introduzir na Lei de Imprensamos,

ta ao titular de mandato eletivo, quando ofendido nos cri

mas de calúnia, injúris e difamação, optar pela 9Ueixa

formulada pelo ofendido diretamente ao Judiciário, ou pelo

Representante do Ministério Público

Por todo o exposto, acreditamos no int~

PROJETO DE LEI N~ 4.189, DE 1998
( Do Sr. Lima Netto)

gral apoio do congresso Nac~~nal, fazendo aprovar o pre-~

sente projeto de

e desídia do

s71jarn injustiças

" .,

Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei Eleitoral, 9.504, de 30
de setembro de 1997~

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art I° O art. 36 da Lei 9504 de 30 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°:

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

"Art 36 ..
§1" ..

§2°: .

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967
§3" ..

REGULA A LlBERDADE DE
MANlFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E
DE INFORMAÇÕES.

§4" Entende-se como propaganda eleitoral para fms
deste capitulo, toda publicidade que contenha,' explicitamente, a
solicilação de voto ao eleitorado, não sendo qualificada como propaganda
eleitoral toda e qualquer publicidade sem pedido explicito de voto.

Art 2" Esta lei entra em vigora na data de sua
publicação.

CAPÍTULO V
Da Responsabilidade Penal

Art 3" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

SEçÃorr
Da Ação Penal

Art. 40 - A ação penal será promovida:
I - nos crimes de que tratam os artigos 20 a 22:
a) pelo Ministério Público, mediante requisição do Ministro da

Justiça, no caso do.número I do art. 20, bem como nos casos em que o
ofendido for Ministro de Estado;

b) pelo Ministério Público, mediante representação do ofendido,
nos casos dos números li e UI do art. 23;

c) por queixa do ofendido, ou de quem tenha qualidade para
representá-lo;

O propósito do acréscimo do § 4" ao ar!. 36 de Lei
Eleitoral de 30 de setembro de 1997 é unificar as interpretações do Juizes
Eleitorais em todo o Brasil. ri

Este acréscimo, sendo feito com menos de 1 (um)
ano das próximas eleições, não tem fmalidades eleitorais, mas pode
influenciar nos próximos processos criminais que por ventura venham a
existir contra postulantes a cargos eletivos.

Sala das Sessões, em de de 1998.

.~')~ /3/qf
Deputado Lima Netto !J g10 (
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"LEGISLAÇÃO CrrAD.Á ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N°9:504;'DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS
ELEIÇÕES.

................................................................................................................

a ser feito no domicílio do devedor, independentemente do local estabelecido para o

pagamento do titulo Pela nonna atual prevalece a praça do local de pagamento sobre a do

domicílIo do devedor, o que dificulta o controle por parte dos emitentes, e até mesmo das

instítuições que trabalham com analise de credito. já que uma mesma pessoa BOde ter

títulos protestados nas maIs diversas praças do Pais. Desta fonua, acreditamos que o

estabelecimento do domicilio do devedor como regra úmca de competência para. o
protesto beneficiará todas as partes envolvidas.

LEI N° 9.492 DE, 10 DE SETEMPRO DE 1997

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

De outro lado. sugerimos tambem o aumento do prazo para que

seja tIrado o protesto. que passaria a ser de dez dias após a protocolização do titulo. já que

o prazo atual. de três dias titeis, tem se revelado incompatível com Onúmero de titulas a

protestar. assim como inviabiIiza o pagamento do título em carróno. dada a escassez do

tempo previsto na lei

de 1998.

y)~
Deputàdo LIma Neno

Sala das Sessões. em de

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5
d? julh.o.do ano da eleição.

§ Ia - Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a
realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda
intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de
rádio, televisão e "outdoor".

§ 20
- No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada'

a propaganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido
qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.

§ 30
- A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável

pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecirrrento, o beneficiário, à multa .no valor de vinte mil a

·cinqüenta mil UFIR ou equivalente .ao custo da propaganda, se este
for maior. '

PROJETO DE LEI N~ 4.190, DE 1998
( Do Sr Lima Netto)

DEFINE COIvlPETÊNCIA, REGULAMENTA
OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO
PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS
DOCUMENTOS DE DÍVIDA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

P .na o art. 62 e o " caput" do art. 12 da Lei n Q 9.492, de 10
à- :etembro de 1997, que ~Define competªncia, regulamenta os
serviços concernentes ao prbtestoéde títulos e outros documentos
de dívida e dá outras providênc1.(ls".

CAPÍTULO rr
Da Ordem dos Serviços

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 3.911, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 6° - Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no
lugar do pagamento ou do domicilio do emitente, devendo do referido
cheque constar a prova de apresentação ao Banco sacado, salvo se o
protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o
estabelecimento de crédito.

Art. l' O art. 6' &: Lei n° 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa

a vigorar com a,seguinte redação CAPÍTULO V
Do Prazo

" Art. 6° O protesto será lavrado no domícílio do

emItente do título. ou do sacado, quando se tratàr de letra de

câmbio. "

Art. 20 O "caput" do art. 1~ da Lei n° 9 492, de 10 de setembro de

1997. passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12 - O protesto será registrado dentro de três dias úteis
contados da protocolização do título ou documento de dívida.

§ 1° - Na contagem do prazo a que se refere o "caput" exclui-se o
dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. .

§ 2° - Considera-se não útil o dia em que não houver expediente
bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao
horário normal.

" Art. 12 O protestn será registrado dentro de 10

(dez) dias úteiS contados da protocolização do titulo ou documento

dedivi&:."

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

PROJETO DE LEI N~ 4.191, DE 1998
( Do Sr. Airton Dipp )

Art. 4° Revogam~se as disposições em contrário.
Dispõe sobre frase de advertência nas embalagens de produtos
comestíveis que contenham álcool.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição que ora apresentamos visa, em primeiro lugar,

estabelecer regra única sobre a competência territorial para o protesto de titulas, que passa

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇXO E
JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Todos os produtos comestiveis em circulação no mercado

nacional, em especial os chocolates e assemelhados, que contenham teor alcoólico de

qualquer grau, devem apresentar, em sua embalagem, nm tarja vermelha com a

advertência de que contém álcool e a informação do seu teor alcoólico.

Panígrafo único. Os produtos importados ficam submetidos à

mesma exigência sendo os importador~s responsáveis pela aposição, na embalagem, de

uma etiqueta com a mesma finalidade inforI1;13tiva.

Art. 2° A taIja vennelha a que se refere o artigo anterior deve

existir tanto na embalagem primária que entra em contato com o produto, quanto na

embalagem secundária.

Parágrafo único. O tamanho da taIja vermelha nas embaJagens

primária e secundária deve ser suficiente para permitir nma fácil e perfeita leitura das
mensllgens.

Ar!. 3' Os produtos abrangidos por esta lei somente serão

fabricados. expostos à venda ou entregues ao conswno, depois de obterem o respectivo
registro no Ministério da Saúde.

Art. 4' Aos infratores serão aplicadas as penalidades previstas na

Lei n' 6.437, de 20 de agosto de 1977, através das autoridades sanitárias competentes.

Ar!. 5' O Poder Executivo regulamentará a presente lei em prazo

de até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

Ar!. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 7" Revogam-se as disposições em conmo.

JUSTIFICAÇÃO

Muitos produtos comestíveis, notadamente bombons, chocolates e

assemelhados, apresentam teor alcoólico. Embora seja nm teor baixo, tendo. como

referência nm adulto saudável, pode ser perigoso para crianças e para pessoas que

precisem fazer dieta de restrição ao álcool.

A Sra. Eloisa Bedin, uma cidadã brasileira, resídente na cidade de

Passo Fundo, no Rio Grande do Sul viveu nm drama pessoal em razão da falta de

advertência sobre a existência de teor alcoólico em bombons comprados para sua filha de
4 (quatro) anos de idade.

Não pode ser admitido que por falta de informação das empresas

fabricantes. os pais acabem dando para seus filhos produtos contendo álcool. Assinale-se

que o álcool é nma substãncia completamente inadequada e muito prejudicial para

crianças de tenra idade pois interfere em seu desenvolvimento neurológico.

Ademais, não somente as crianças são prejudicadas pela falta

desta informação. O consumo de álcool, ainda que em pequenas quantidades, pode causar

acidentes involuntários entre as pessoas que já foram viciadas por esta substãncía e que

estão em recuperação. A dependência pode retomar se, eventualmente, o paciente passar a

ingerir produtos que contenham grau a1codlico sem que tenham noção do que estão
consumindo.

O álcool é uma droga que causa dependência e outros problemas
de saúde. principalmente-em pessoas sensíveis. 05 consumidores não podem estar sujeitos
ao seu consumo sem ter conhecimento e consciência do que estão fazendo.

Por entender que esta simples providência poderá prevenir a

ocorrência de situações de riscos e agravos à saúde dos consumidores, a exemplo do que
aconteceu com a Sm. Eloísa Bedín que ansiosa nos sugeriu esta providência,

apresentamos o presente Projeto de Lei e esperamos a sua aprovação por parte dos
ilustres pares desta Casa.

SaIa das Sessões, em 3 de março de 1998

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

CONFIGURA INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA FEDERAL, ESTABELECE AS
SANÇÕES RESPECTIVAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 10 - As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as
previstas expressamente em nonnas especiais, são as configuradas na
presente Lei.

Art. 20
- Sem prejuízo das. sanções de natureza civil ou penal

cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou
cumulativamente, com as penalidades de:

I - advertência;'
II - multa;
m- apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;
VII - cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa;
XI cancelamento do alvará de licenciamento de

estabelecimento.

PROJETO DE LEI N~ 4.192, DE 1998
.< Do Sr Inocêncio Oliveira)

Proíbe o'uso de fumo a bordo de aeronave civil.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 3.210, DE .1997)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1°. É proibido fumar a bordo de aeronave civil,
quando transportando passageiro em vôo comercial regular ou sob
regime de fretamento para turísmõ.·

Art. 20
. Esta Lei entfa 'em vigor na data de sua

publicação.

Art. 30
• Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A cada dia que passa, avolumam-se as campanhas
contra o tabagismo. Já existem leis proibindo o uso de derivados de
tabaco em recintos fechados.

Creio que é chegada a hora de se proibir esse uso, a
bordo dos aviões comerciais, seja em linha regular, seja em regime
de fretamento para turismo (vôos charter).

A melhor justificativa é a que consta de folheto, elaoorado
pela Comissão de Combate ao Tabagismo, da Associação Médica
Brasileira, e distribuído pelo D.A.C. - Departamento de Aviação
Civil:
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HOJE O TABACO É A MAIOR FONTE DE
POLUIÇÃO ATMOSFERICA AMBIENTAL.

DENTRO DOS AViÕES

Dentro dos aviões, devido à altitude dos vôos, as
condições de ar e umidade são diferentes e o quadro de poluição se
agrava terrivelmente, trazendo maiores prejuízos para os
passageiros e a tripulação.

Saíba por quê:
Durante a viagem você sofre contínua exposição

aos efeitos nocivos dessa atmosfera poluída.
• O nivel de umidade do ar gira em torno de 10 a

20%, tornando-o extremamente seco. Em terra, esse nível oscila
entre 60 e 95%. Os baixos indices de umidade dificultam o trabalho
do aparelho respiratório e mucosas, tomando os poluentes mais
irritantes e tóxicos.

.• A Rfessurização da cabine, em geral, corresponde
a 2.000 metros de ~tude ; equivale a 80% da pressão ao nivel do
mar. Essas condições geram uma redução de oxigênio e o limitado
suprimento de ar acaba' sendo prejudicado pela contaminação do
monóxido de carbono da fumaça dos cigarros.

O monóxido de carbono afeta~ também, a
visibilidade dos pilotos. Por exemplo: se aos 5.000 pés eles inalarem
0,005% dessa substância, equivaleria voar a uma,.altitude de 12.000
pés.

Outro risco presente são os incêndios provocados
por distraçâo e descuido ou por cigarros que são deixados acessos
na toalete, apesar da proibição de se fumar nesses locais.

PERIGO NOS AMBIENTES FECHADOS
Em ambientes fechados, a ação nociva das substâncias

quimicas e tóxicas do tabaco é ainda maior. .
Nesses locais, o nível de monóxido de carbono, de

acordo com o númerO' de cígarros fumados, chega a atingir, depoís
de algumas horas, concentrações atmosféricas de 100 a 200 partes
por milhâo, quando o padrão do bom ar é de apenas 9 partes por
milhâo!

A atmosfera fica carregada de nicotina, monóxido de
carbono, s.ubstâncias cancerigenas e outras lesi"J"lS aos aparelhos
respiratório e cardiovascular que se dispeisam de f rma homogênea
pelo ambiente, afetando, também, as· áreas reservadas para não
fumantes.

• FUMANTE PASSIVO
A exposição continua a essa poluição, vinda de cigarros

alheios, dobra o risco de doenças cardíacas.
Um estudo, que levou dez anos envolvendo 32 mil

enfermeiras, realizado por pesquisadores de Havard, apresentou
resultados alarmantes para os fumantes passivos: as enfermeiras
expostas constantemente à poluição do tabaco, no trabalho ou em
casa, apresentaram chances 91 % maiores de sofrer problemas
cardiacos, enquanto as expostas ocasionalmente mostraram esse
risco em 58%.

Esses poluentes provocam, também reações imediatas
nas pessoas mais sensíveis, como: dores de cabeça, irritação ocular,
lacrímejamento, coceira, ardência, espirros pigarro, tosse irrilativa,
dificuldade respiratória, dores no peito e mal-estar.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou uma
campanha agressiva, pedindo maiores restri~ões ao fumo em
ambientes fechados de trabalho e lazer.

AS SOLUÇÕES
As tentativas para modificar essa situação são

complexas.
Uma delas seria elevar o nivel de umidade do ar da

cabine, mas, para conseguir um aumento de apenas 35%, seria
necessária a existência de um depósito de água pesando mais de
uma tonelada, o que é impraticável.

As aeronaves mais modernas têm capacidade para 20
trocas de ar a cada hora, mas esta é uma operação de afta custo. O
que ocorre, normalmente, é a devolução ao ambiente de 40% do ar
retirado, provocal]do a díspersão dos poluentes por toda cabine. É o
ar "viciado".

. Em 1992, a Organização de Aviação Civil Internacional,
em conjunto com a lATA e a Organização Mundial de Saúde,
recomendou aos seus 185 membros a proibição total do tabaco em
todos os vôos, a partir de 1° de julho de 1996. O Brasil foi um dos
signatário.

A ÚNICA SAíDA
Diante desses fatos, é clara a necessidade da proibição

total do fumo nos meios de transporte aéreo, em todas as viagens
com qualquer duração, não apenas na primeira hora de vôo para a
preservação da saúde de todos. " '

Espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovacão nA liín imoortante projeto.

Lsessões,e:3dem~

Deputado IN~CÊNCIO OLIVEIRA ~

PROJETO DE LEI N!! 4.194, DE 1998
(D,o Sr. Cunha Bueno)

Regulamenta o ~spaçamento mínimo da sinalização indicativa de
fiscalização de trânsito~

(AS COMISSÕES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.. 1º Toda sinalização indicativa de

fiscalização de trânsito deverá estar implantada a no mínimo

1.000 (mil) metros de. .distância dos instrumentos de aferição

de tráfego utilizados por essa fiscalização ..

§ 12 Essa distância será obedecida também para a

sinalização removível, quando a fiscalização for realizada

com equipamento tipo portátil.

§ 2º A sinalização indicativa constará de placa
com tamanho e cores estabelecidos pelo CONTRAN e terá os

seguintes dizeres: "fiscalizaçêo a 1.000 metros".

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇll.O

A Resoluçllo n2 8 de 23 de janeiro de 1998, do

CONTRAN, estabelece o modelo das placas indicativas de

existépl1i~r fiscalização de trânsito, mas não determina a

distância mínima entre elas e os instrumentos de aferição do

tráfego utilizados por essa fiscalização.

Se não tivermos essa distância mínima estabelecida

as placas indicativas da fiscalização de nada adiantarão,

pois os condutores continuarão' sê~db- 'pe§os' de "sürpr~'s~. .' .
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Para a formulação dessa proposta tomamos como

exemplo a sinalização, já em uso, indicativa da existência

de postos da Polícia Rodoviária, onde a distância desses

postos é divulgada.

Certos da relevância desta proposta, contamos com
a sua aprovaç&o pelos nobres pares.

Sala das Sessões, em 3 de março de 1998

ANEXO I

Placas Informativas:

Fundo: Azul
Orla Interna: Bl'2Ilca
Orla Extema: Azul
Legendas: Branca

r-aparelhos sem agente oper.u1or no JocaI (exemplos):

Dimensões:
Lorgurn: \,9Om
Altura: O,90m

AAISCALI~ÇÃO
~ELETRONICA

Il) sinalização removiveI (exemplo)'

Dimensões:
Largura.: l,aOm
Altura.; O,SOm

~ISCALlZAÇÃO

~ELETRÔNICA

FISCALIZAÇÃO

POR RADAR

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

RESOLUÇ]iQ N9 8, DE 23 DE JANEIRO DE 1998

Estabelece sinalização indicativa de fiscalização mecânica, elétrica, eletrônica ou fotográfica
dos vela.dos em circulação

. O Conselho Nacional de Trânsito ~ CONTRAN, usando da competência que lhe confere o art, 12 da
lei 9503, de 23 de setembro de 1997. que instituiu o Código de Trânsito Bmileiro _ CTB, e conforme
Decrel~ n° 2.327. de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre a coordenaçãp do Sistema Nacional de
Trânsito. .

Considerando o que dispõe o Código de Trinsito Brasileiro;

Considerando o cariter educativo da fiscali~çãode trânsito;

ConsidefilOdo I necessidade de estabelecer uma fiscalizaÇão o~ensiVl e preventiva que evite os
acidentes de trânsito; resolve:

Art. ]0. Toda fiscalização de trinsito pôr meio meclnico~ elétrico, eletrônico ou fotogrifico~deverá
ser indicad~ pelo menos, por sinali:iãçio vertical conforme modelo constante no anexo J da presente
Resolução .

Art. r. A sinalizaçio deverá ser colocada ao longo da. via fiscalinda., observad" a engenh2!ia de
tráfego, respeitando esp3ç.amentos mínimos que mantenham o usuírio pamanentemente informado.

Pmgnfo Único. Quando li fiscalização for realizada com equipamento tipo portátil, operado por
ageme de fiscalização, a sinalização poderá ser do tipo removivel.

Art, )O. Esta. Resolução entra em vigor trinta dias após a data de roa publicaç.ão. ttUUl.tidas as
Resoluções 795/95, 801/95 e 820/96 e revogadas as disposições em contrário

mIS REZENDE
Ministerio da Justiça

ELISEU PAnILHA
Ministério dos Transpanes

JOSÉ ISRAEL VARGAS
Ministerio da Ciência e Tecnologia

ZENlLDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA
Ministeno do Exército

PAULO RENATO DE SOUZA
Ministério da Educaçio e do Desporto

GUSTAVO KRAUSE
Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Am32Ó.nia Legal

CARLO~CÉSAR SILVA DE ALBUQUERQUE
Minísterio da Saúde

PROJETO DE LEI N~ 4.197, DE 1998
( Do Sr. Augusto Nardes )

Altera o art. 12 e revoga o art. 13 da Lei nº 9.492, de 10 de
setembro de 1997, que "Define competência, regulamenta os
serviço~ concernentes ao protesto de títulos e outros documentos
de divida e dá outras providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 3.911, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I'. O 3rt. 12 da Lei n' 9.492, de 10 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:

" Ar!. 12. O proresto será registrado dentro de quinze
dias úteis contados da intimação do devedor."

Art. 2'. Fica revogado o art. 13 da LeI n' 9492, de 10 de setembro
de 1997

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

Art. 4° Revogam-se as dispOSições em contrário

JUSTfFfCAÇAo

A legislação atual estabelece" prazo de apenas três dias úteis após

a protocolização do título para que seja tirado o respectivo protesto, o que é incompatível

com a realidade da maior parte dos cartórios de protesto do País, dado o grande volume de

títulos submetidos a taís. providências. De outro lado, tomou-se bastante, comum a

ocorrência de erros ou mesmo fraudes na emissão de titulos sujeitos a protesto, exigindo

dos devedores a adoção de providências visando a sustação do respectivo protesto, de

modo a evitar os prejuízos que decorrem da existência de titulos protestados.
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o Congresso Nacional decreta:

h) normatimr e reg;;j~;;;~~i;~··~·~~~~~~;~..d~·~i~;~;.;;·d;;;··;;;~;;;b~~·;·d~~
Conselhos Regionais."

A melhor fonna de compatibilizar o interesse das partes

envolvidas, credores, devedores e cartórios, é estabelecer um prazo maior para o registro

do protesto, iniciando-se sua contagem da intimação do devedor, de modo a evitar que

eventuais erros e injustiças tomem-se de dificil ou impossível reversão.

o prazo ora proposto, de quinze dias úteis contados da intimação

do devedor, parece-nos bastante razoável dado o ambiente de baixa inflação em que

vivemos, razão pela qual estamos certo do apoio dos colegas para aprovação do projeto.

Art.!.' O art. 10 da Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de

passa a vigorar acrescido da seguinte alínea k
"Art. 10 .

1965,

Sala das Sessões, em03 de .H~ de 1998-

~/6G~/
\Deputado Augusto Nardes

~~

\..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997

DEFINE COMPETÊNCIA,
REGULAMENTA OS SERVIÇOS
CONCERNENTES AO PROTESTO DE
TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS
DE DÍVIDA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO V
Do Prazo

Art. 12 - O protesto será registrado dentro de três dias úteis
contados da protocolização do título ou documento de dívida.

§ 1° - Na contagem do prazo a que se refere o "caput"
exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.

§ 2° - Considera-se não útil o dia em que não houver
expediente bancário para o público ou aquele em que este não
obedecer ao horário nonnal.

Art. 13 Quando a intimação for efetivada
excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por
motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil
subseqüente.

Art. 2.' O art. 12 da Lei.no 4.886, de 9 de dezembro de 1965,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. Os ctmselllos Regionais serão compostos por, no máximo trinta
rep!csentantes comerciais, no exercicio efetivo da profissão, do mesmo Estado,
eleItos em Assembléia Geral realizada na sede dos mesmos.

. § 1:°. A secretaria de cada Conselho Regional organizará cédula única
destmada a votação, que conterá os nomes dos candidatos habilitados por ordem
alfabética. '

§ 2.' Os Conselhos Regionais serão os órgãos processantes das eleições a
que se ~efere este artigo, e a sua realização se dará nas suas respectivas sedes.
delegaCiaS e agentes, em cada Estado da Federação, na fonna e segundo nonnas a
serem estabelecidas pelo Conselho Federal .

§ 3.'. O Conselho Regional será presidido por um dos seus membros, na.
fonna que dIspuser o regImento interno. cabendo-lhe, além do próprio voto, o de'
quahdade. no caso de empate."

Art. 3.' Esta lei entra em vigor na data de sua publiéação.

Ar!. 4. 0 Revogam-st: as disposrções em comrario.

JUSTIFICAÇÃO

Quando da edição da Lei n" 4.886/65, época em que ainda

. inc::iprente o processo orgamzaclOnal dos Conselhos Regionais de Representantes

Comerciais. era necessario e importante que se fizesse uso das estruturas dos smdicatos já

existentes da categoria. pois do contrário não teria sido possivel erigir-se os pilares de

sustentação dos atuais Conselhos

Ao longo dos mais de trinta anos da pramulgação do referido

dIploma legal. muitas cxpenências, quer positivas. quer negativas, foram sendo

acumuladas no selo das admmistrações dos Sindicatos da categoria. e hoje se sabe que

qualquer de seus pleitos eleItoraIS, por si só. geram extremas difiÍ;uldades de condução,

motivadas por discórdias, linhas diversas de pensamento. disputas acirradas e divergências

politicas quanto â tonna de conduzir o Conselho.

Constitui b'fave equivoco manter vigorando o art. 12 da Lei n.o

4.886!65, na fonna como atualmente estâ redIgido. pois, mesmo que os dirigentes dos

sindicatos sejam probos. integros e honestos. tal modelo compromete um dos princípios

universais mais antigos da humanidade. que é o do exercicio do voto direto. Como se já

não bastasse, ficam as eleições dos Conselhos RegIOnais sujeitas a mais este problema, a

mais esta dificuldade. qual seja, a de continuar vinculada aos órgãos sindicais de seu

Estado, mesmo após a sua criação

PROJETO DE LEI NO 4.198, DE 1998
(DO SR. AUGUSTO NARDES)

Altera dispositivos da Lei n2 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos.

(DEVOLVA-SE O PROJETO DE LEI 4.198/98,
ENCONTRAR EM TRAMITAÇAO NA CASA PROPOSIÇAO
AUTORIA DO MESMO PARLAMENTAR. OFICIE-SE
PUBLIQUE-SE)

TENDO EM VISTA SE
DE IDENTICO TEOR, DE

AO AUTOR E, APóS,

Em alguns Estados da Federação existe somente um sindicato,

casos em que aparentemente não ocorrem probIemas~ e os integrantes das respectivas

diretorias conseguem uma hannoniosa convivência. O problema. latente, em tais casos,

não se exterioriza. Nas umdades da federação em que o Presidente do Sindicato é também

o Presidente do Conselho Regional, há uma coexistência pacífica e hannoníosa entre os

demaIS integrantes das diretorias, apesar das diferentes atribuiçães conferidas aos

Conselhos e aos Sindicatos.

Mas atualmente a realidade demonstra que o art. 12 contempla

fonna inadmissivel dos Conselhos terem processos eleitorais de sua administração,

conduzidos por entidades smdicais com interesses outros, antagônicos aos dos Conselhos.
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pois enquanto estes possuem a habílidadc de fiscahzar c impor contribuições aos

assoculdos daqueles. politícamente, e até mesmo para justificar sua existência, aos

sindlc310s interessa que os Conselhós nada arrecadem e, por conseguinte. não possam

desempenhar a contento as atividades que lhes tinam atribtlidas, relalivas a fiscalização do

cxerCIClO protissional,

Diante de todo o exposto, ao não se considerar a possibilidade da

eXIstência atanosa, e perigosa até, de tais conflitos, na prática quem sai perdendo são os

representantes comerciais enquanto categoria profissional de inquestionável importância

para a ,ocledade brastleira, pOiS. ao Invés de ater-se a obrigação de competente e

seoainertte 'administrar a entidade. acaba a Diretoria por envolver-se em discussões

pohtica, que não correspondem às suas reais finalidades.

Em sua obra "00 Representante Comercial", () mestre Rubens

ReqUlão, IEd Forense, 4.' ed., 1993, p. 124), nos deixou ensinamento que foi de

mendlana clareza e de todo pertinente e oportuno, quando disse:

"Com eftuo, ri "yustrficável a estreIla vinculação do
Conselho aos órgàos smdICais. Todos sabem como é artificial a
Vida do smdlca!rSl110, sobretudo do smdlcalIsmo patronal em
nosso pais. Poucos são os smdicatos que existem como entidade
efetiva L! realmente representatlWJ da c/asse e, via de regra, têm
eXlstenCIa raquítica e me.r.presslva.. J{elhor seria que a lei tivesse
edificado os Conselhos sobre a livre escolha dos representantes
comercial.'!. através de eleu'('ões diretas e secretas, sem a anteparo
dos sindicatos. "

Dessa forma, as eleições da Diretoria do Conselho deveriam ser

conduzidas diretamente peJos representantes comerciais inseritos no seu Conselho de

classe, que estivessem em dia com o pagamento das anuidades e que atendessem todos os

requISitos necessários para votar. Inclusive poder-se-ta ter a inscrição de diversas ehapas

de candidatos concorrendo às eleições.

Mesmo nos varios Estados onde o entendimento entre Sindicatos e

Conselhós oi nonnal, apesar do conflito existente entre as f~nções precipuas dessas

entidades e naqueles em que hã Presidentes comuns, nada impede que o representante

eomerclal, na condição de zeloso pela correta condução do Conselho da sua profissão,

escolha cem por cento dos membros que comporão a nova diretoria.

O smdicato ficar incumbido da realização das eleições foi

necessário apenas e somente quando da criação dos Conselhos. Uma vez criados os
Conselhos. não persiste razão alguma a detenninar que as eleições para a sua

administração fiquem atreladas ao "... .Hl1dicalo mazs anllgo ou tJo da Capital do rejcrido

E,·wdo". de acordo com o que atualmente dispõem a alinea "ali e o § 3.° do art. 12 da Lei

n.'4.886,de9deEezembrode 1965.

Urge, ponanto, a atualização da legislação para desatrelar das

organizações sindicais a composição e a atuação dos Conselbos Regionais dos

Representantes ComerCIais, mouvo pelo qual contamos com o apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, em 0:3 de ;{C()t/'1<Je 199~.

Deputado·Augusto Nardes

Art, 10 - Compete, privativamente, ao Conselho Federal:
a) elaborar o seu regimento interno;
b) dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais;
c) aprovar os regimentos internos dos Conselhos Regionais;
d) julgar quaisquer recursos relativos às decisões dos Conselhos

Regionais;
e) baixar instruções para a fiel observâriciâ da plesente Lei;
f) elaborar o Código de Ética Profissional;
g)'re'solver os cMos omissos.
Parágrafo único, (Revogado pela Lei número 8.420, de 0810511992),

Art. 12 - Os Conselhos Regionais te,ão a seguinte composição:
a) dois terços de seus membros serão constituídos pelo presidente

do mais antigo sindicato da classe do respectivo Estado e por diretores
de sindicatos da classe, do mesmo Estado, eleitos estes em assembléia
geral;

.b) um terço fonnado de representantes comerciais no exercício
efetivo da profissão, eleitos em assembléia geral realizada no
sindicato da classe.

§ 1° - A secretaria do sindicato incumbido da realização das
eleições organizará cédula única, por ordem alfabética dos candidatos,
destinada à votação,

§' 2° - Se os órgãos sindicais de representação da classe não
ton,'lrem as providências previstas quanto à instalação dos Conselhos
Regio.''lis, o Conselho Federal detenninará, imediatamente, a sua
constitUl~'lo, mediante eleições em assembléia geral, com a
participação dos representantes comerciais no exercicio efetivo da
profissão no respectiyo Estado.

§ 3° ~ Havendo, num mesmo Estado, mais de um sindicato de
representantes comerciais, as eleições a que se refere este artigo se
processarão na sede do sindicato da classe situado na Capital e, na sua
falta, na sede do mais antigo..

§ 4° - O Conselho Regional será presidido por um dos seus
membros, na fonna que dispuser o seu Regimento Interno,
cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate,

§ 5° - Os Conselhos Regionais terão no máximo 30 (trinta)
membros e, no mínimo, o número que for fixado pelo Conselho
Federal.
........................................................................................................~... ~...
. ~ .

PROJETO DE LEI N!! 4.200, DE 1998
(Do Poder Judiciário)

Cria Juntas de Conciliaçiio e Julgamento na 2!1 Região da Justiça
do Trabalho~ define jurisdição e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO P1JBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇl\O (ART, 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSnçA
E DE REDAÇAO (M~RITO»

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a presente

Lei:

LEGISLAÇÃO CITAUA ANEXAUA PELA
COORUENAÇÃO UE ESTUUOS LEGISLATIVOS - Cem

LEI N° 4.886, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1965
o' P R E S I D E H T E D A R E P Ú B L I C A

REGULA AS ATIVIDADES DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS
AUTÔNOMOS,

Art. l°. São criadas, na 2a. RegIão da .Justiça ao

Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São paulo, nove

Juntas de Conciliação e Julgam~nto nos seguintes municípios: Cotia

{2a }, Dia.dema pa}, Guarulhos (sah Moji das Cruzes (2a) e Sáo Paulo

(aOa a 84a.).
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Art.. 20. Ficam assim defi.flidas as áreá:s de jurisdição

das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas ~idades

abaixo, pertencentes à 2 6 Região:

I - Sâo Paulo: o respectivo município;

11 - Baruerí: o respectivo lIlunicipio;

111 - Caieiras: o respectivo municipio;

IV - Cajamar: o respectivo município;

V .: Carapicuiba~ o respect1.VO m.unicípio;

V.I :- Cotia: o respectivo municii>io e os de Itapevi,

Ibiúna e varqem Grande;

VII· - Cubatão~ o respectivo._municlpio;

VIII - Diadema: o respectivo município;

IX - Embú: O respectivo municíp~o'; "

x - Ferraz de Vasconcelos: o ~~~pectivo municipio;

parágrafo único.. Para cada cargo de Juiz Classista

haverá um suplente ..

Art. 40, As Juntas de Conciliaçlo e Julqamento

criadas por esta Lei serÃo instaladas e os respectivos cargos

providos, gradativamente, à medida em que ocorrer a disponibilidade de

recursos financeiros.

Art.. 5°. A competência territorial das Juntas de

Conciliação e Julgamento atualmente existentes somente será alterada

na data de instalação dos novos órgãos jurisdicionais criados por esta

Lei.

Art. 60, No caso de emancipação de distrito, fica

mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação e Julgamento sobre

a área territorial do :10VO municipio.

Art. 70. Ficam criados na Quadro de Pessoal da

~ecretaria do ':~ibu::al Regional do Trabalho da Segunda Re9ilo os

cargos de provir.lento efetivo e as funções comissionadas constantes dos

Anexos 1 e 11 dest.a Lei.

Secretaria do T!;"ibunal Regional do Trabalho da Segunda Região.

S 20 O Tripunal Regional do Trabalho da Seg°.;.nda

Reqião especificará as áreas de atividade elou especialidade dos

cargos efetivos criarios,

XI - Franco da Rocha: o respectivo município e os de

Francisco Morato e Hairiporã;

• XII - Guarujá: o res"pectiva municlpio e os ,de

8ertioqa e Vicente de Carvalho j

XIII - Guarulhos: o respectiv~ municipio e os de

Arujá e Santa Isabel:

serão

S lO .l\s funções comissionadas de que trata esta. Lei,

providas exclusivamente por servidores do Quadro de Pessoal da

XIV - Itapecirica da Serra: o respectivo municipio e

os de Embú-Guac;ú e Juquitiba;

xv _ Itaquaquecetuba: o ~especti"vo mun'icipio;

XVI -, Jandira~ O ~espeet;vo U\uniclpio:

XVII - Ha~á: O respectJ.Vo municlpio;

XVIII _ Moj! das Cruzes: o respectivo município e os

de Biritiba Mirim, Guararema e Salesopolis;

XIX - OsascO: o respectiv_o município;

xx - Poá~ o respectivo municlpio~

XXI _ Praia Grande: o respectivo municlpio:

XXII _ Ribeirão Pires ~ o respectivo municlpio e o de

Rio Grande da Serra:

XXIII _ Santana do Parnaíba: o respe9tivo município e

o de Pirapora do Bom Jesus:

XXIV - Santo André: o respectivo municlpio:

xXV - Santos: o respectivo municí.pio;

XXVI _ São Bernardo do Campo: o respectivo munic~pio;

XXVII - São Caetano do Sul: o respectivo municipio:

XXVIII - São vicente: o respectivo municipio;

XXIX - Suzano: o respectivo municlpio;

xxx - Taboio da Serra: o respectivo tIUlniclpio.

Art. 30. Ficam criados, na segunda Reqilo da Justiça

do Trabalho, nove carqos de JuiZ-Presidente de Junta de Conciliação e

Julgamento, nove cargos de· Juiz Classista representante dos

trabalhadores e nove cargos de Juiz Classista representante dos

empregadores.

JUSTInÇATIVIl.

o Tribunal Regional do Trabalho da 2- Reqilo, sediado

na Cidade de Sào Paulo, Estado de Slo Paulo, COIl juri.diçlo sobre o

Município, Grande São Paulo e Baixada Santista, continua tendo o _ior

movimento. processual do Pais. Deve-se tal fato, entre tantos outros, l

grande concentração de empresas em sua área de jurisdiçio. Cc. ..

abertura da economia e a transferência de empresas para out.ros pólos

de desenvolvimento, verificou-se o fenômeno crescente de desetlprego n.
região e, conseqüentemente, a elevação do número de aç6es ajuizadAs.

Em decorrência dos episódios AcilM relatados,

constata-se maior morosidade na solução das deNndAs, gerando na

população tutelada pela justiça obreira, descrédito na Instituição.

Apesar dos investimentos visando a celeridade

processual, como a informatização, o quadro dE. pessoal encontra-a.

est"aqnado e deficitário, refletindo numa produtividade lIuito aquéll da

ideal.

Para um contingente de processos, de número superior

a 249.000 (duzent.os e quarenta e nove mil), recebidos no ano de 1996,

em primeira i.nstância, o quadro de servidores , de 1.848 (lIil,

oi tocentos e quarenta e oi to).

Estudos realizados em 1973 a.testara que o número ideal.

para dar suporte às 138 (cento e trinta e oitOI .1untas de Conciliaçi.o

e Julg:amento seria, pela complexidade e quantidade de processos sob

Sua jurisdição, de 2.070 (dois mil e setenta, servidores, muito

superior ao supracitado.

Art. 8°. As despesas decorrentes da exacuçlo da

presente Lei correrào à. conta. de recursos próprio., conal,nado. ao

Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Reqilo.

Art. '0. Esta Lei entra ell. vigor na data de .ua
publicação.
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Art. la. Revogam-se as disposições em contrário. Em razão das atuais dificuldades orçamentárias da

Quadro de Pessoal da Secret""ria do

prosseguimento da efetiva

atendendo, a.inda. qu~ de.

jurisdicionado.

Brasília-DF., de

Independência e 1100 da República.

ANEXO I - (Art. 7° da Lei '.:01 .• )

de 19 ; 177 0 da
nação, restringiu-se proposição ao mínimo

prestação jurisdicional

forma limÍ- tada,

nece!Ssâ:l:'io ao

daquela Região,

anseio maior do

Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região

Cargos de provimento efetivo

CARREIRA/CARGO QUANTIDADE

ANALISTA JUDICIÁRIO 56

TÉCNICO JUDICIÁRIO 76

ANEXO 11 - (Art 7° da Lei •••• / •• )

Quadro de Pessoal da secretaria do

Com estas considerações, submeto o anexo antep:l:'ojeto

de lei à apreciação desse poder .Legislativo, espe:l:'ando qUI:! a

proposição mereça a mais ampla acolhida, convettendo-se em lei com a

urgência' possivel.

Brasilia-DF., oS de fevereiro de 1998.'

,-M,
Minist.ro-Presidente

Tribunal Regional do Trabalho da 2 a Região do Tribunal Superior do Trabalho

Funções comissionadas

Diretor de Sec:l:'etaria (FC-09);

8 Técnicos Judiciários (Nível Intermediário).

Analistas Judiciários (Nível Superior), sendo dois.

para a fungão' de Oficial de Justiça. Avaliador;

QUANTIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO

9 FC-09 Diretor de Secretaria de JCJ

2 FC-08 Diretor de Serviço de Distribuição

dos Feitos

........................................................ •• ••• • • • •••• • ••• __ ••• 04 .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

···········································C;;:;;i:rÜ·LO·ii·i·:·········································
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

·······Ã~»6·:·C~~p~t~·p~i~~ti~~~~~t~:················· .

"'~""""""""""" , .

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no ART.169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;.
b) a criação e a:extinção de cargos e a fixação de vencimentos Cc

seus membros, dos juízes, inclusive dos. tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;

c) a criação ou extinção dos,tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
I/[ - aos Tribunais de Justi.;a julgar os juízes estaduais e do

Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério
Público. nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral.

pais atravessa,Diante das dificuldades que

Com relação aos Serviços de Distribuição dos Feitos

de cotia e Moji das Cruzes, onde serão criadas as segundas Juntas de

Conciliação e Julgamento, serão destinados os sequintes cargos e

funções comiss ionadas:

A pa:l:'tir da gama de atividades desenvolvidas nas

JUntas de Conciliação e Julgamento, bem como da sua carga processu<:ü,

COm base em estudos realizados em 1973 e nos atuais leva.ntamentos,

estima-se como lotação ideal de uma Junta de Conciliação e Julgamento:

propõe-se a criação de nove Juntas de Conciliação e Juli3'amento, em

localidades onde o movimento processual, além de ultrapassar

sobremaneira o limite preconizado na Lei 6.947/81, atinge niveis

insuportáveis, acentuando, ainda mais, a morosidade no desfecho das

ações propostas.

Passados cinco anos desde a promulgaçáo da Lei

8.432/92, que ampliou o número de Juntas de Conciliação e Julgamento

até então existentes, visando at~ender um movimento processual de

183.318 (cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e oito)

reclamatórias - ajuizadas em 1991, a estrutura da Justiça dI:? Trabalho.

da 2a Região permanece-. inalterada, apesar do notório aumento de

reclamações recebidas, da ordem de 37\ {trinta e sete por cento}.

2 Diretores de Serviço (FC-OS); LEI N° 8.432~ DE 11 DE-JUNHO DE 1992

DE
E

A CRIAÇÃO
CONCILIAÇÃO

NAS REGIÕES DA .
TRABALHO, DEFINE

E DÁ OUTRAS

DISPÕE SOBRE
JUNTAS DE
JULGAMENTO
JUSTIÇA DO
JURISDIÇÕES,
PROVIDÊNCIAS.

Mister se faz que, para. funcionamento destas juntas e

serviços de distribuição, sejam criados cargos, na quantidade ora

proposta.

Analistas Judiciários (Nível Superior);

Técnicos Judiciários (Nível Interrnediár.í~).
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Art. 1° - São criadas, na I" Região da Justiça do Trabalho, as
seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos pertinentes,
assim distribuídas:

I - na cidade do Rio de Janeiro, 22 (vinte e duas) Juntas de
Conciliação e Julgamento (52" a 73"), 22 (vinte e dois) cargos e Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 22 (vínte e doís) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 44 (quarenta e quatro) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e 22 (vinte e dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lO 1.5;

II - na cidade de Cabo Frio, I (uma) Junta de Conciliação e
Julgamento (1"), I (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta, I (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de
Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, e I (um)
cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lO 1.5;

IH - na cidade de Campos dos Goytacazes, I (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (2"), I (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, I (u~) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
dois) .cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação
paritária, I (um) cargo em comissão de Diretor da Secretaria de Junta
DAS-I01.5 e I (um) cargo em comissão de Diretor de Serviço de
Distribuição DAS-lO 1.4;
................................................................................................................
............................................................................... ~ .

LEI 6.947 N° DE.17 DE SETEMBRO DE 1981

ESTABELECE NORMAS PARA
CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Ficam criadas, no âmbito do Ministério Público Federal,

as Pracuradorias da República nos Municípios de Resende, !tapcruna e São Pedro da

Aldeia. no Estado do Rio de laneiro; nos Municípios de Campo Mourão, Paranaguá e

Ponta Grossa, no Estado do Paraná; nos Municípios de Pelotas e Santa Cruz do Sul, no

Estado do Rio Grande do Sul; e nos Municípios de Lages e Tubarão, no Estado de Santa

Catarina, em conformidade com o contido no Anexo I desta Lei.

Art. -2° - Fícam alteradas as estruturas das Procuradorias da

República no Município de Volta Redonda, no Estado do Rio de laneiro; nos Municipios

de Cascavel. Foz do Iguaçu, Londrina. Maringá e Umuarama, no Estado do Paraná; nos

Municípios de Caxias do SuL ~ovo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria e Santo

Ângelo, no Estado do Rio Grande do Sul; e nos Municípios de Blumenau, 'Chapecó e

10inville. no Estado de Santa Catarina, conforme Anexos I e lI.

Art. 3° - Ficam criadas 20 (vinte) Procuradorias da República em

Municípios, sem especificáção de localidade, nos termos do Anexo m.
Parágrafo único - As Procuradorias da República de que trata este

artigo serão implantadas gradativamente, na forma da lei e na medida das necessidades

do serviço, a critério do Ministério Público Federal.

Art. 4° - São criados e transformados no Quadro do Ministério

Público Federal, os "';"gos de confiança e as funções comissionadas constantes dos

~exos I, II e 1Il desta Lei.

Art. 5° ,- Ficam criados na Carreira de Apoio Técnico

Adminisirativo do Ministério Público da União, 136 (cento e trinta-e seis) cargos efetivos

de Técnico e 599 (quinhentos e noventa e nove) cargos efetívos de Assistente, de acordo

com as áreas de concentração discriminadas no Anexo IV desta Lei

Parágrafo ümco - Os cargos efetivos serão preenchidos na forma

da Lei.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão

á conta das dotaçães orç:,:nentárias â~ Ministério Público Federal.

Art. 7" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Transfomlação de Cargos de Confiança e Funções Comissionadas

DE PARA

QTlDADE NOME CODIGO QTlDADE NOME CODIGO

tI Responsável GRG.OF.lil ti Supervisor DAS lOU

22 Chefe de Setor GRG.AVXIl 22 Chefe de ScçEo GRG.OF.I

06 Chefe de Seção GRG OFl 06 Chefe de Seção GRG.OFll

03 Secretário GRGAUX.l 03 Secretário GRGAlJX.lt

Adnúnistrativo AdiWnistratjvo

03 Supervisor DAS lOl 1 03 Chefe de DAS 1011

Dívisão

03 Secretário GRGAUXI 03 Secretário GRG.OF.1I

Administrativa •. Ad~i:;tt'ati<lo

Criaç-lo de Cargos de Confi:mya e FunÇÕC$ Co~ionad.1S

QUANTIDADE DENOf.,UNAÇÁO CQDIGO

01 Coord.m.tdar DAS. 101 2

Dl Supm-iscr DAS 1011

01 Che(edcOlVI!J:O DAS IOll

01 Respons3vcl GRG OF 111

Oci Chcfcde~eçào FG-J

03 Chefe de Seçào GRG.Or.l1

06 ChefedcSe.;ao GRGOFI

" ChcfedeS~\or GRGAtlXJI

O, Secrc\al1oAdrnllmtrativ1J GRüOfll

" Sc,;rel.lrioAdminiaralivo GRGAllXI

de 1998

de 1998

de

d,

de

ANEXQI da Lei n"

ANEXO 11- da Lei n"

Art. 10 - A criação de Junta de Conciliação e Julgamento está
condicionada à existência, na base territorial prevista para sua
jurisdição, de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) empregados ou ao
ajuizamento, de média igualou superior, no último triênio, de pelo'
menos 240 (duzentas e quarenta) reclamações anuais.

Parágrafo único. Nas áreas de jurisdição de Juntas, só serão
criadas novas unidades quando a freqüência de reclamações, em cada
órgão já existente, exceder, seguidamente, a 1.500 (mil e quinhentas)
reclamações por ano. .

Art. 20
- A jurisdição de uma Junta de Conciliação e Julgamento

só poderá ser estendida a Municípios situados em um raio máximo de
100 (cem) quilômetros da sede e desde que existam facilidades de
acesso e meios de condução regulares.

§ 1° - Para cobrir área territorial situada entre duas ou mais
jurisdições, que não comporte instalações de Junta, poderá o Tribunal
Regional do Trabalho propor a inclusão de área em qualquer das
jurisdições limítrofes, ainda que fora do raio de 100 (cem)
quilômetros, respeitado os requisitos da parte tlnal do "earut" deste
artigo.*20

- Aprovada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a proposta
de que trata o parágrafo anterior terá caráter de urgência.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ1l0 E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇIlO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAOdi JUSTIÇA
E DE REDAÇIlO (MeRITO»

Dispõe sobre a criaçao de Procuradorias da República em
Municípios e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N! 4.201, DE 1998
( Do Ministério Público da Uo,ião )

Mensagem n2 01198
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CARGOS DE NIVEL SUPERIOR QUANTIDADE

Técnico Administrativo 30

Técnico Processual 85

Técnico lolemática 21

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO CODIGO

20 Coordenador DAS.\OL2

40 Cliefe de Divisão DAS.IOI!

40 Chefe de Seção FG-3

60 Chefe de Seção GRGOF.I1

40 Secretário Administrativo GRGOFII

20 Secretário Administrativo GRG.AUX.1l

Criação de Procuradorias da República em Municípios sem Localização

Criação de Cargos Efetivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo

Lei N" 8.626, de 19 de fevereiro de 1993

8.535, de 16 de dezembro de 1992, dispôs sobre a reestruturação da Justiça Federal de

Primeiro Grau, na 2' Região, através da criação de 35 (trinta e cínco) Varas, não

localizadas, com os cargos de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto. As três Leis

também contemplaram a ampliação de cargos, no quadro permanente de pessoal,

necessários ao apoio ás Seções Judiciárias onde as novas Varas foram criadas, e

autorizaram os Tribunais Regionais Federais da 2', 3' e 4' Regiões prover os demais atos

necessários, inclusive quanto ao prazo de instalação, localização e nomeação ordinária de

Varas.

respectivamente.

Assim, de posse desta "reserva" de Varas e cargos para atender a

demanda de prestação jurisdicional , a Justiça Federal vem instalando as suas Varas

gradativanlente A titulo de exemplo, o Tribunal Regional Federal da 3' Região, em 19

de março de 1997, transfere uma Vara de Campo Grande para Dourados. Em 30 de abril

do mesmo ano, o Tribunal Regional Federal da 2' Região, através do Ato N" 87,

localizou uma Vara emltaborai. Ainda, o mesmo Tribunal, com a ResolUção N" 22, de

23 de setembro de 1997, instalou mais duas Varas, uma em Campos e outra em Volta

Rédonda, ambas na Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, a

Resolução N° 26, de 23 de outubro de 1997, do mesmo Tribunal, localizou uma Vara

Federal em Resende, e as Resoluções N" 29 e N" 31, de 12 de dezembro de 1997,

instalaram uma Vara Federal na cidade de São Peóro da Aldeia e outra em !laDemna no

Estado do Rio de Janeiro. Em Relatório de Posição fornecido pelo COnseUlO da Justiça

Federal em 5 de fevereiro de 1998, as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e de São

Paulo ainda contam com 15 (quinze) e 22 (vinte e duas) Varas não instaladas,

de 1998

de 1998de

de

de

de

da Lei nO

da Lei n°

ANExom

ANEXO IV

CARGOS DE NIVEL INTERMEDl~O QUANTIDADE

Assistente Atividade-Fim 170

Assistente Informática 34

Assistente Atividade-Meio 123

Assistente Transporte 64

Assistente Vigilância 88

Assistente Artesanato 21

Assistente Administrativo 99

JUSTIFICATIVA

o grande crescimento da demanda por prestação jurisdicional, a

'oível da Justiça Federal, vem impondo ao Ministério Público Federal igual ritmo de

ampliação de seus órgãos. Em outras palavras, a cada Var~ Federal implantada há que

corresponder uma Procuradoria da República no Municipio contemplado.

Para permitir seu crescimento, o Poder Judiciário conta com certo

número de Varas Federais, não localizadas, criadas por lei, e que somente são

implantadas quando é identificada a demanda pela Justiça Federal na circunscrição.

Deste modo, a criação de Varas da Justiça Federal, especialmente

aquelas sem localização municipal especifica, tem-se configurado uma prática constante

no Judiciário.

Uma breve análise do histórico da legislação em vigor ilustra esse

ponto de vista: somente em 1992, vale ressaltar que a Lei N° 8.416, de 24 de abril de

1992, criou 55 (cinquenta e cinco) Varas da Justiça Federal <le .Primeiro Grau, não

localizadas, na 3' Região, com cargos de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto em

cada uma delas. A Lei N" 8.424, de 19 de maio de 1992, por sua vez, criou, igualmente

sem localização, com os respectivos cargos de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, 31

(trinta e uma) Varas da Justiç'; Federal na 4' Região. Ainda neste mesmo ano, a Lei N°

De igual forma, Projeto de Lei N° 4.099/98, em tramitação no

Congresso Nacional, de autoria do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a

reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau na 4' Região. O citado projeto cria

50 (cinquenta) Varas, localizando 38 (trinta e oito), e reservando 12 (doze) sem

especifi~ação de localidade, a serem implantadas gradativamente na forma da lei. Com

isso, a Justiça Federal assegura a flexibilidade necessária à condução de seus trabalhos. É

a mesma pretendida pelo Ministério Público Federal.

Em decorrência dessas constatações, toma-se imperioso lembrar a

correlação direta existente entre a criação de Varas Federals e a atuação do Ministério

Público Federal, uma vez que a formalização da implantação de uma ou mais Varas da

Justiça Federal implica, de imediato, na presença do Ministério Público Federal para

prestar o indispensável apoio ao Judiciário.

A não implantação imediata de uma Procuradoria da República

onde a Justiça implanta uma Vara Federal ocasiona uma série de problemas. Os membros

do Ministério Público que participam dos processos que tranútam nessas jurisdiçães, até

que sejam criadas ou reestruturadas as Procuradorias da República nos Municipios em

pauta, são obrigados a se deslocar para essas localidades, gerando despesas com diárias e

transporte. Por outro lado, a criação de unidade do Ministério Público Federal é

condição básica para a implantação de uma infra-estrutura administrativa: espaço fisico,

apoio técnico e operacionaL

Há q~e se considerar, ainda, o caso da localização de novas Varas

onde a Justiça Federal já se implantou. O ponto de partida é o entendimento de que o

aumento do volume processual está a exigir maior numero de Juízes e de servidores.

gerando, como consequência, necessidade similar no Ministério Público Federal. Há que

se alterar a estrutura das Procuradorias da República nos Municípios onde houve o

incremento, propiciando-lhes a configuração organizacional adequaó.. As

transformações da estrutura, necessárias para adequá-Ia à nova realidade administrativa,

estão apresentadas no quadro TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE CONFIANÇA E

FUNÇÕES COMISSIONADAS, desta justificativa.
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Neste anteprojeto, para assegurar a mesma flexibilidade concedida

à Justiça Federal, o Ministério Público adotou a política de propor a criação de

Procuradorias da República em Municípios sem a especificação de localidade, visto que

as mesmas só serão instaladas quando da implantação de nova Vara Federal pelos

Tribunais Regionais Federais, o que propicíará o desejado apoio tempestivo ao

Judicíário.

O ~usto mensal correspondente à criaçãO de cargos efetivos p~a

atender às várias situações das Procuradorias da Repúbli~anosMunicipios em pauta será

de R$ 603.702,10, como demonstrad.o no quadro CRIAçÃO DE CARGOS

EFETIVOS.

CARGOS DE CONFIANÇA E FUNÇÕES COMISSIONADAS

CRIAçÃO"" ,

)9Atende. a 30 (trtnta) novas PmcuraOOnas da RepUbhca em
cstrutura alterada,

TRANSfORMAÇÃO O>

Código Quantidade Custo (RS)' )

DAS.IOl.2 23 66.138,\1

DAS 1011 46 127.139,40

fG-3 46 54.193,06

GRG.OF!II - 07 8.632,19

GRG.Of.lI. 106 126.607,46

GRGOf.l 06 7.073,10

GRG.AUXII 34 40.055,74

GRGAUXl 24 28.274,64
li Mtmici iase 14 uatane. Ue tem suaNo presente, para atuar junto a uma Vara da Justiça Federal, o

Ministério Público adota um modelo estrutural bem simples. O suporte aos Procuradores

da República é dado por uma unidade processual e outra administrativa, chefiadas por

um Responsável. A Vara de Resende, a titulo de exemplo, corresponde a esta situação.

Observar-se-á, na implantação de novas Procuradorias da

Repúblíca em Municípios, portanto, a mesma gradatividade adotada pelo Poder

Judicíário. Além do suporte oportuno á Justiça Federal, a criação de Procuradorias da

República não localizadas pernútirá ao Ministério Público Federal planejar e implantar

uma estrutura organizacional mais consistente a nível institucional e administrativo, uma

vez que poderá prever a expansão de sua atuação e prover~se de recursos humanos e

fmanceiros para cumprir as atividades-fim que lhe são inerentes utilizando-se dos meios

mais adequados.

• RS 475.110,27

'. R.ep bhC3 em Mumc1pros que tem s~ esúUlurn <lUcrada. em
(4J dccorrcncla da Implantação de mais V<lldS da Justiça Federal

A transfonnaç:Io de DAS.I01.l p:m. DAS, 101.1 rcferc~ apenas li dcnominaçclo do C2tgo.

Total de Cargos de Contia.nça. e Funções Comissionadas

De Para Quantidade Cu,to (RS) O>:
DAS 101.1 DAS.lOf.! 03 0,00"141

GRO.OFJI! DAS.tOU 11 16.838,03

ORGOFI GRG.OF.I! 06 93,36

GROAUX.l GRGOFlI 03 48,90

GRG.AUXII GRG.OFl 22 16,28

GRG.AUX./ GRG.AUX.lI 03 0,00

I I'Álende a {.J (quatorze) rrocur.idorins da li

Nos municípios em que há a localizaçãol de duas ou três Varas

Federais, o modelo adotado pelo Ministério Público Federal, nas respectivas

Procuradorias da República nos Municfpios, co~esponde a duas Seções
l

uma de

Controle Processual e uma Administrativa, integrantes de Ilma Área Allminjstrativa,

chefiada por um Supervisor. É o caso do Município de Volta Redonda.

Já nos munkipjos com quatro ou mais Varas Federais, como

Ribeirão Preto, a estrutura da Procuradoria da República compreende uma

Coordenadoria Administrativa, subdividida em uma Divisão Processual e uma Divisão de

Apoio. A primeira destas conta com uma Seção de Autuação e Distribuição de

Processos e uma Seção de Acompanhamento Processual; a segunda, com uma Seção de

Serviços Gerais, uma Seção de Material e Patrimônio e uma Seção de Pessoal.

o custo mensal correspondente à criação e á transformação de

cargos para· atender às várias situações -das Procuradorias da República nos Municípios

em pauta será de R$ 475.110,27, como demonstrado' nos quadros de CARGOS DE

CONFIANÇA E FUNÇÕES COMISSIONADAS.
CRIAç!O DE CARGOS EFETIVOS

(2) ,
Valnl'f"l''''' f<"\'"lfI'Clro de 1998

À criação das unidades organizacionais deverà corresponder a

cnaçao dos cargos de Apoio Técnico-Administrativo necessários para que essas

unidades atinjam suas finalidades

Para atender ás 10 (dez) Procuradorias da República localizadas,

às 14 (quatorze) que serão reestruturadas, e as 20 (vinte) não localizadas, o quadro

permanente de pessoal será reforçado com 136 (cento e trinta e seis) Técnicos de Nivel

Superior e com 599 (quinhentos e noventa e nove) Assistentes de Nivel Interm~diário.

Os Técnicos, de Nivel Superior, atuarão sobretudo nas áreas

processual e gerencial, enquanto os Assistemes, de Nivel Intermediário, darão suporte ás

áreas fim e meio, infonnática, serviços auxiliares, serviços gerais e transportes.

Cargos de Nível Superior Quantidade Custo (M)'

Técnico Administrativo 30 36.275,10

Técnico Processual 85 112.165,15

Técnico Informática 21 27.711,39

Cargos de Nivel Intermediário Quantidade Custo (R$)'

Assistente Atividade-Fim 170 131.665,00

Assistente Informática 34 26.333,00

Assistente Atividade-Meio 123 95.263,50

Assistente Transporte 64 43.694,08

Assistente Vigiláncia 88 55.251,68

Assistente Artesanato 21 13.185,06

Assístente Administrativo 99 62.158,14

Os Técnicos e Assistentes serão admitidos na Carreira de Apoio

Técnico Administrativo do Ministério Público da União, criada pela Lei N° 8.628, de 19

e fevereiro de 1993, na forma da leI.

!Total de Cargos Efetivos 735 M 603.702,10

• Valores de fevereiro de 1998
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Dessa forma, levando-se em consideração a criação de 30 (trinta)

Procuradorias da República em Municípios e as alterações estruturais em 14 (quatorze)

já existentes e a gradatividade de sua implantação, o anteprojeto de Lei, anexo, Teflete o

mínimo necessário para operacionalizar os trab:Jhos das Varas da Justiça Federal nos

MUlúcípios em questão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do PoderLegislativ~

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe á
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Pre.sidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO I
Do Ministério Público

Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses Sociais e
individuais indisponíveis.

§ 1° - São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2
0

- Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e de provas e
títulos; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

§ 30 - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária
dentro dos limites çstabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

LEI N° 8:416, DE 24 DE ABRIL DE 1992
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU DA 3~ REGIÃO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 _ São criadas cinqüenta e cinc.o :raras ~a ~~stiça Fe?eral
de-primeiro grau da"3" Região, assim distrlbUldas: cm9~~n~a e tres na
Seção Judiciária de São Paulo e duas na Seção Judlcmna de Mato

Grosso do Sul.

Art. 20 _ São criad0s no Quadro de Juízes da Justiça Federal ~
primeiro grau da 3" Regiãd os cargos cOllstantes do Anexo I ~esta Lei.

Parágrafo único. Haverá em cada Vara um cargo de JUIZ Federal

e um Juiz Federal Substituto. .
Art. 30 _Os cargos de Juiz Federal serão prOVIdos por no.m.~.ação,

dentre os Juízes Federais Substitutos, alternadamente, por a~tlgUldade
e por escolha em lista tríplice de merecimento, .e, o~ de JUIZ Federal
Substituto mediante habilitação em concurso publ~co de provas e
títulos (Art. ~93 da Constituição Fed~ral), orgamzado na forma
estabelecida no Regimento Interno do Tnbunal. . .

Art. 40 - Os Juízes Federais e os Juízes FederaiS Substttutos
poderão solicitar permuta ou remoção·de u~a para .o~~a Vara, ~a
mesma Seção ou Região, mediante requenme~to ?Iflgldo. a~ JUIZ
Presidente do Tribunal, que submeterá o pedIdo a apreclaçao do
Plenário nos termos do que dispuser o Regimento Interno. .

§ I;_Os pedidos de remoção deverão ser ~orth~I1adospo~ escnto,
no prazo de vinte dias, contados da pubhcaçao do editaI que
comunicar a vacância dos cargos.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 8.424, DE 19 DE MAIO DE 1992

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU DA 4" REGIÃO E DÁ OUTRAS
,PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - São criadas, com os respectivos cargos d~ Juiz Federal e
Juiz Federal Substituto, trinta e urna Varas na Justtça Federal de
Primeiro Grau da 4" Região, assim distribuídas:

I - quatorze na Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul,
sendo oito no Município de Porto Alegre, uma no Município de
Uruguaiana, uma no Município de Rio Grande, uma no Município de
Santana do Livramento, urna no Município de Caxias do Sul, uma no
Município de Bagé e urna no Município de Novo Hamburgo;

II - seis na Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, sendo
quatro no Município de Florianópolis, urna no Município de Joinville
e urna no Município de Criciúma;

li - onze na Seção Judiciária do Estado do Paraná, sendo seis no
Município de Curitiba, urna no Município de Maringá, urna no
Município de Foz do Iguaçu, uma no Município de Londrina, .uma no
Municipio de Umuarama e urna no Município de Guarapuava.

Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão
implantadas, gradativamente, na medida das necessidades do serviço,
a critério do Tribunal Regional Federal da 4" Região.

Art. 20
- São acrescidos ao Quadro Permanente de Pessoal das

Secretarias das Seções Judiciárias da 4" Região os cargos constantes
do Anexo desta Lei.
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Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo serão
providos, gradativamente, na forma da lei e na medida das
necessidades do serviço, a critér.io do Tribunal Regional Federal da 4
Região.

LEI N° 8.535, DE 16 DE DEZEMBRO 1992

DISPÕE SOBRE,A REESTRUTURAÇÃO
DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU DA 2' REGIÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - São criadas trinta e cinco Varas na Justiça Federal de
t'::meiro Grau da 2' Região, na Seção Judiciária 40 Estado do Rio de
Janeiro.

..A~. 20
- São criados, no Quadro de Juízes da Justiça Federal de

Pnmelro Grau da 2' Região trinta e cinco cargos de Juiz Federal e
trinta e cinco cargos de Juiz Federal Substituto.

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

Art. 30
- Os cargos de' Juiz Federal serão providos"por nomeação,

dentre os Juízes Federais Substitutos, alten]adamente, por antigüidade
e por escolha em lista tríplice de merecim~nto, e os de Juiz Federal
Substituto mediante habilitação em concurso .públJco de provas e
títulos (Art. 93 da Constituição Federal), organizado na forma
estabelecida no Regimento Interno do Tribunal.

Art. 40
- Os Juízes Federais e os Juízes Federais Substitutos

poderão solicitar permuta ou remoção de uma para outra Vara, na
mesma Seção ou Região, mediante requerimento dirigido ao Juíz
Presidente do Tribunal, que submeterá o pedido à apreciação do
Plenário, nos termos do que dispuser o Regimento Interno.

Art. 50 - São criados, no QuAdro Permanente de Pessoal das
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro Grau da 2- Região,
os cargos constantes do Anexo desta Lei.

LEI N° 8.628, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DA CARREIRA DE APOIO
TÉCNICO-ADJv.1INISTRATIVO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃo - MPU
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

CAPÍTULO I
Estrutura da Carreirà

Art. 10 - A Carreira de apoio Técnico-Administrativo do
Ministério Público da União é constituída pelas categorias funcionais
cl.~ Técnico, Assistente e Auxiliar.

engenharia florestal, biologia, engenharia sanitária, economia, análise
de sistemas, estatísticas e medicina, alternativamente;

Área m-Administrativa: para o desempenho de atividade-meio;
serão admitidos possuidores de diploma de qualquer curso superior;

I 2' Região I
I Presidência ]

TANIAHElNE

RESOLUÇÃO N" 22 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

A DOUTORA TANIA HEINE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA '!
REGIÃO, no uso de suas atribuições. e tendo em visw o decidido na sessão Plenária Administrativa. rc .llizaJa

no di. 04-09-97 ,RESOLVE:
Art. 1°. DENOMINAR de l- (primeira) Vara Fêdernl as Varas únicas das Comarcas de Campos c Vala

Redonda. . .
Art.T. INSTALAR 02 (duas) Viras Federais, crindns pela Lei nO 8.535, de 16 de dezembro de 1992, asstrll

looaIizadJls:
01 (uma) na Comarca de Campos;
OI (tnnB) na Comarca de Volta Redonda, denominadas de r (segunda) Vara Fedem!.
Art.. 3° _Esta resolução entra em vigor nu data de sua publicação.

I 2'Região I
I Presidência I

RESOLUCO?S OE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

A DOUTORA TANIA HElNE. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA~ REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o decidido pelo Plenário, em sessão realizada
no dia 11 de dezembro de 1997, nos autos do Processo Administrativo ne 00350/04/97, RESOLVE:

N9 29-INSTALAR OI (uma)" Vara Federal, criada pela Lei ne 8.535, de 16 de dezembro de 1992, n3

Comarca de São Pedro da Aldéia, no Estado do Rio de Janeiro.

A DOUTORA TANIA HEINE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2& REGIÃO, no uso d~ suas'atribuições, e considerando o decidido pelo Plenário, em sessão realizada
no dia. 11 de dezembro de 1997, RESOLVE:
N9 30_
An. lU _ ALTERAR, parcialmente, o art, 2° do Provimemo 0°01. de 16-01-91, e, ainda, o Ato nO 087, de
30-04-97, para fixar a jurisdição da Vara Federal de ltaborní, que abrangerá os Municipios de IlJ.boraI.
Guapimirim, Magé, Rio Bonito,Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Casimira de Abreu e tanguá.

Art. 2" - Esta Resolução entra em vigor na drlLíl de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

A DOUTORA TANIA HEINE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
hA 2& REGIÃO. no uso dt: suas atribuições, c considerando o decidido pelo Plenário. O:IS sessÕes renlizadas
nos dias 04-09-97 e 11-12-97, RE$OLVE:

rJQ 31- INSTALAR Ol (uma) Vara Federal, criada pela lei ne 8.535, de 16 de dezembro de 1992, na
Comarc~dc Jtaperuna, no Estado do Rio de Janeiro. em virtude do deslocamento de 01 (uma) Vara Federal,
oriunda da Comarca dt Campos.

TANIAHEINE

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

do Congresso Nacional, nos termos do art. 61, caput, combinado com o disposto no art.

127. *2', da Constituição Federal, o anexo Projeto de Lei que cria as Procuradorias da

República nos Municípios de Resende, Itaperuna e São Pedro da Aldeia no Estado do

Rio de Janeiro; nos Municípíos de Campo Mourão, Paranaguá e Ponta Grossa no Estado

do Paraná; nos Municípios de Pelotas e Santa Cruz do Sul no Estado do Rio Grande do

Sul; e nos Municípios de Lages e Tubarão no Estado de Santa Catarina.

Art, 20
- A especificação, a descrição das atividades, os requisitos

de escolaridade e formação profissional são os seguintes:
1 - Nível Técnico: constituído por especializações profissionais

caracterizadas por ativida~es periciais, pesquisa, supervisão,
coordenação, planejamento. ou execução especializada, em grau de
complexidade que exija formação de nível superior, nas seguintes
áreas de concentração:

Área I - Processual: atividades jurídicas de apoio direto à
atividade-fim; serão ~dmitidos Bacharéis em Direito;

Área TI - Pericial: atividades especializadas na realização de
perícias e exames necessários às atividades institucionais; será exigida
f~rmação superior em antropologia, contabilidade, arquitetura,

MENSAGEM PGR N' 01

Senhor Presidente

BrasílLa. 02 de março de 1998
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o Projeto, tendo em vista o acréscimo de novas v~ em

localidades onde já funcionava a Justiça Federal, pleitea, também, a alteração da

estrutura das Procuradorias da República em Municipios de diversos Estados: Volta

Redonda no Rio de Janeiro; Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Umuarama

no Paraná; Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria e Santo Ângelo

no Rio Grande do Sul; Blumenau, Chapecó e Joinville em Santa Catarina; e, a exemplo

do que faz o Poder Judiciário, propõe acriação de 20 (vinte) Procuradorias da República

aserem localizadas em novos municípios onde aJustiça Federal deverá instalar Varas em

Primeiro Grau. Finalmente, propõe a criação de cargos efetivos da

Carreira de Apoio Técnico-Adoüriistrativo do Ministério Público da União, cujos

ocupantes, a serem admitidos na forma da le~ darão a sustentação necessária ao

desempenho do Ministério Público Federal.

Excelentíssimo Senhor

Deputado MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA

Dignissimo Presidente da Câmara dos Deputados

NESTA

VaJho-me do ensejo pan renovar a Vossa Excel.Çncla ~

expressões de elevado apreço edistinta consideraçio.

Respeitosamente,

ttu_\JQ" ~\,\~ ts ~
GERALDO BRINDEIRO

Procurador-Geral da Reoública

PROJETO DE LEI N!! 4.202, DE 1998
( Do Tribu~al Superior Eleitoral)

Dispõe sobre a criaçao de Funções Comissionadas de Chefe de Zona
Eleitoral, nos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais do Amazonas, Distrito Federal, Espírito
Santo, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ParA, Paraíba,
Paraná, R~o de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ!O E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ!O (ART. 54); E DE CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA
E DE REDAÇ!O (ART. 54»

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 10 São criadas, nos Quadros Permanentes das Secretarias dos
Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, as Funções Comissionadas de
Chefe de Zona Eleitoral, na forma.constante do Anexo desta Lei.

....,rt. 2" Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para as Funções
Comissionadas previstas nesta Lei, cônjuge. companheiro, parentes consangulneos
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 30 grau, inclus've, de Juizes e
Procuradores, em atividade ou na Inatividade há menos de 05 (cinco) anos, exceto
se nomeados para cargo efetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
respectivo, mediante concurso público.

Art. 3".As despesas dQCOrrentes da execução desta Lei correrão à
conta das dotaçães orçamentárias consignadas aos Tribunais, Regionais Eleitorais
referidos no Art. 10 , ou de oulraspara esse fim destinadas.

(Art. 10 • da Lei na

Anexo

CRIAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS

TRIBUN~L REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS

DENOMINAÇAO CÚDIGO NO DE FUNÇÚES

Chefe de Cartório de FC-OS 05
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ElLEITORAL
DO DlSTArm' FEDERAL

'DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC·OS 03
ZOna Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPIR[TO SANTO

DENOMINAÇAO CÚDIGO • N° DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-OS 01
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO

DENOMINAÇAO CÚDlGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-Oa 04
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MATO'GROSSO

DENOMINAÇAO CÚDIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC-OB 10
Zona Eleitoral

TRIBUNALREGIONAL ELElTQRAL
DO MATO GROSSO DO SUL

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 Revogam·se as disposições em contrário.

Bra.ma-DF, em

Independência e 110" da República.

de de 1995;177" da

-
DENOMINAÇAO CÚDIGO NO DE FUNÇOES

Chefe da Cartório de FC-Oa 01
Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DOPARÁ

OUADFlOoatONSTRATIVODASZONASELE1TD1WS~BRADASNASCAPfTA1S00SESTADOS
E NO OISTRITO FEDEAAL

Fe'08

FC-OS
FC~a

DENOMINAÇAO cODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC·Oa 03
Zona Elenoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl::
DAPARAfBA

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC·Oa 01
Zona Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO PARANÁ

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC·Oa 05
Zona Elenoral

/IM rf13.82lW3 ZE-J,WWJS-VlI/11 t"ZE-J,WWJS-lItl Fe-08
l5D'"ZE -AWWJS - VlJV11 3.,. ZE - MmAUS· V}11 Fe-oe

ez.rf14 esaZE-Ir.WlAUS-XI/1t ~2E-MANAUS·lV/l1 FC-QB

MT Czen'"l2.072J9:3 38"'ZE·CUJAB,a.·VIlVl1 FC-oa
7"ze.ClKABÁ.lfffl l-ze-CU/ABÁ-l/f1 FC-O$

38" ZE • cuIABÁ. Ul111 Fc-oe
ezu"',2.D41 ZE· -vm 1-ze-CU!ABA-/J11 FC-06

AJ Cze ri' 12.025/93 1tll'"'ZE· RIO DE JANEIRO • XXVll/l00 12"ZE. XI1J100. n-ZE· XXIIIJ100 Fc.oo
12O"'ZE· RIO Q;JANEIRO_XX1XI100 2-4·ZE-xxrJ/l00.~ZE·XXVll00 Fc-oa
121-ZE.RIODEJANEIRO.)Q(XJ1OQ 21a ZE. XXlJl00.~ZE.)OOlIl00 FC-Oa
122'"ZE-R10oeJANE1RO • XXXI/toa 24a ZE. XXJV/100.2Sa ZE.XXV/100 fe-<la
lWIE-RIODEJANEIRO·XXXIVl00 li5a ze·XV/l00,23"'ZE-XX1U/100 FC-08

.24·Zg· XXtvllDO
124a ZE· Al0DEJANBRO- XXX\1I/100 13*ZE·XIIU1OD,lS-ZE· )(\f/l00

125- ZE. RIO DE JANEIRO: XXXlV/l00 :;'04~;;;;:~oo
9"ZE· RIOOEJANEIRO·I)(jl00 119"ZE_ RIO DEJANEIRQ. XXVIUI100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO DE JANEIRO

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇÓES

Chefe de Cartório de Fe-oa 70
~na EIMoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE RONOÓNIA

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de FC·Oa 05
Zona Elenoral

CUrf'53195

~n"1IlJ9S

C1:en"79/95

Cl.IIrf'6S/95

Czerf'82/95

Cu rf' 75/95

leoaze· RIO DE JANEIRO • XXXVlII100 "aze·RIO DE JANElAO·X1/100

lal.~ZE_RIODEJANEIRO_XXXVIlUtOO
B2"ZE·

ta; 'E. 3'"'ZE. Ullloo
1a. , 1fl&ZE. ·XVlJ10Q
1116'"... . ·XVl1{l00

t1O"ZE· RIO DEJ,plElRO_Xl.W,OO 7&ze·RIODEJANEIRO·V1V100
l1t· 2E. RIO OEJANEIRQ- Xl..V1VfOO
113*ze - RIO DE JANEIRO -XI.lX/100 19"' ZE _RIO DE JANEIRO. XIX!l00
11S-ze·RJO DEJANEIRO-U100 22"ZE- AIO OEJANElRQ. XX11/100
17aaZE·Rl;QQEJANElRO- LlIl00
1n-ZS- RID DE.1ANEIRO· UIlI{}(J
118" 2E. Ala DE JANEIRO - XXXVJ100 123"' ZE. RIO DE JANEIRO· XXXIU100
119"'ZE· AIODEJANEIRQ·LII/ll00 13-ZE-AIOOEJANElRO.XI1Ul00
180"ZE· RIO OEJANEIAO - UV/100
182"'ZE· AIO DE JANEIRQ.LVItlOO
las- ZE - RIO OEJANEIRO· UX/100
188"'ZE- RIODEJANEIRO·lJ<JtOQ 12ta ZE. RIOOEJANElRQ. :oc</100
tWZE' RIO DEJANEIAO-U<1I100
1~ ZE -RIO DEJANEIRC· \.XIV/l00
llil1a ze· RIO DEJANEIRQ. LXllVtOO 117'& ZE- RIO DE JANEIRO - XXVl/l00
192& ZE· AIO DE JANEIRO· LXlVltOO
193"'ZE-RIQ OEJANElRO. LWJ100 ~ZE.- RIO OEJANEIRO~ 111100
204a ZE· RIO DE JANEIRO, LXWl00 ,a ZE.. AIO DE JANEIRO .11100
2()5& ZE· RIO DE JANEIRO -l.XVllltOO 5- ze -AIO OEJANEIRO. V/l00
KJlJ&ZE· RIODEJANEIAO·l..XVl/Il100
207" ze· RIO DEJANEIAO - U<IXJ100 l04a ZE - RIO DE JANEIRO. XiV/tOO
206" ZE· RIODEJANEIRO·lXXll00
209"ZE· AlO DE: JANEIRO ~ lXXX:lltOO 15-2E. RIO'DEJANE1RO -XV/100
210" ZE· RIO DE JANEIRO - tJOO<lll100
211a ZS- RiO DEJANEIAO' LXXIll/tOO 17"'· ZE. RIO DEJANElRO_ XVI1j100

12"' ZE· AlO DE JANEIRO - L.XXlV!100

Fe-oa
FC.Q8
FC-O/J
Fc.oa
FC.Q8
FC.Q8
Fe-OS

FC.Q8
FC.Q8

Fc.oe
Fc.oa
FC.Q8
FC-OS
Fc.oa
FCO/J
FCO/J
FC.Q8
Fc.oa
Fc.oa
Fc.oa
FC.Q8
FC.08
Fc.oa
FC.Q8
FC.Qa
Fc.oa
Fc.oo
FC.oa
FCO/J
Fc.o8
Fc.oa
Fc.oa
Fcoa
FC-<l.
ecoa
Fc-oa
FC-O/J
FC-<la

RJ ezerf'81/'W5 I2"2"ZE-RlODEJANEIRO.XCVl/loo 12oaZE-RIODEJANEIRO-XX/XI100
2A3" ZE· RIO DE JANEIRO· XCIJIl!l00

Fc.oa
Fcoa
Fe-O/J

FC-08
FC.oa
F
FC-os
Fcoa
FC-OIJ
Fc.oa
Fc.oo

Fc.oa
FC.Q8
FC.Q8
Fc.oo
Fc.oa
FC.Q8
Fc.oa
FC.Q8

125'" ZE - RIO O€JANEIRO - XX'XIV/100

12" ZE - FLORIANOPOUS - V"
laaZE - FloAIANÓPOUS. ([(04

215'lZE· RIOOEJANEIRO·IJ<XVII/100 8"ZE· RIO OEJANEIRO-VlII/100
21f)'l ZE· RIO DE JANEIRO .lXXVllll100
217'& ZE - RIO DE JANEIRO. LXXlXll00 1~ ZE _RIO DE JANEIRO • XlUl00

228' ZS· RIO DEJANEIAO- LXXXIII/100 rJI ZE - RIO DE JANEIRO • VUl00
~ZE· RIO DE JANEIRO· LXXXIV/tOO

21eaZE· AlO DE JANEIRO - LJO<XI1OQ 118" ZE _AIO DE JANEIRo - XXlV/l00
21a- ZE· RIO DE JANEIRO -lJOOW1oo
~ZE - RIO DEJANEIAQ·l..XX'XIII100

233" ze· RiO DE JANEIRO. UOOCVIIJJtO 124aZE- RIO DE JANEIRO· XXXll1j100
23-44 ZE.. RIO DE JANl!IAo·l..XXXrX/f(J()
z,15l' ZE· RtO OEJANEIAO' XCltOO
236'!Z6. RIO DEJANEIRO' XCI/100
237- ZE· RIO DE JANEIRO .XCIV100
238" ZE- AIO DEJANEIRO' XCIII/1oo

:230' ZS· RiO DE JANEIRO - UOOOIJ100 204- 2E - AIO DEJANEIAO _XX1V/tOO
231'ZS ·AIO DEJANEIRO-1.XXXVIJ100
232'ze· RIOÓEJANEIRO' L'<XXVIII1OC

24Q& lE- RIO DEJANEIAO- XCIVJ100 25a ZE· RIO DE JANEIRO • XXV/100
2041a"ze· AIO DE JANEIRO •XCV/100

Cze rf' 71195
CzenIJ 72ftj15

CzerP8G/95

CzllrPS7195

Cu~15JJ37195 23-zE·PORTOVl:1.HO.VI[1
204- ZE • PORTO VEU-tO • VUfT

Curf'8OI95 244"ZE· RlODEJANEIRO·XCVlIVl00 12.2&:?E.RIOOEJANEIRO-)OO(JJ1DO
2A5& ZE· RIO DE JANEIRO· XCI)(J100

eun&78;95 24I1'ZE-Rl00EJANEIRO_0'100
AO ez.rfJ14.t97/IM 2O"ZE-PORTOVEUiO_1l1f7

21a ZE·PQRTO VELHO. IV!1
Z!"ZE - PORTO VELHO •Vn

se Cu 1.5.035195 100" ZE· FLORlANOPOUS _111(..
10fa ZE' FLORCANÓPOUS ·1V!04

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DESÁOPAULO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SANTA CATARINA

DENOMINAÇAO CODIGO NO DE FUNÇOES

Chefe de Cartório de Fe-OB 06
Zona Eleitoral

DENOMINI\ÇAO CODIGO NO DE FUNÇDES

Chefe de Cartório de FC-oa 02
Zona Elenoral



06040 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

JUSTIFICAÇÃO

oUAORO OEMONSTRATlVO DAS ZONAS ELEITORAIS CRIADAS,IDESMEMBRADAS NAS CAPITAIS DOS ESTADOS
E NO DISTRITO FEDERAL

A Lei nO 7.748, de 07.04.1989, transformou em carga em

comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ~ DAS-100, a função DAI

- Direção e Assistência intermediária de Chefe de Cartório de Zona Elettoral das

Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Com a advento da Lei nO 9.421, de 24.12.96, que criou as

carreiras dos servidores do Poder Judiciário, os citados cargos do Grupo·DAS foram

transformados em Funções Comissionadas - Fe, resguardando-se as correlações

indicadas na artigo 2° da Resoiução-TSE nO 19.784/97, que regulamentou a citada

diploma legal na ãmbilo da Justiça Eleitoral.

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na fonna e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 10 - São de iniciativa privativa do presidente da República
as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos 'na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remune!ação;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

CAPíTULO III
Do Poder Judiciário

28QA ZE - SAO pAULO· XXll/.oW

328' ZE· PAULO· XXVllJ40
3-48" ZE~PAUl..O· XXVlIU40
248" ZE· sAo PAUL.O· 0040
32'P' ZE· S....OPAUI.O· XXVlJ40

C2Ilrf'13.9-«19337Sa ZE·S PAULO-XU40
ez. ri' 13.945.'93 376" ZE· SAO PAULO· XLIf,40

SP Czerf"13.941193 371&ZE.SAQPAULQ.XXXVIf40
312" ZE· sÃO PA.ULO· ')OíX'J\\/4G

ti" 13.942193 ~73" ZE _SAQ PAULO· XXXVllf140
Cun"13.943193 374a ZE·SM. PAULQ.XXXIXl.o10

Assim, a projeta em referência objetiva a criação de 116·

Funções Comissionadas destinadas às ch.efias dos Cartórios das Zonas Eleitorais já .

criadas ou desmembradas, na esfera de jurisdição dos Tribunais Regionais
SEÇÃO I

Disposições Gerais

EIe~orais da Amazonas, Distr~o Federal, Esprr~o Santa, Maranhão, Mata Grosso,

Mala 'Grosso de Sui. F.?ará" Parelba,. Paraná" Alo de,Janelro, Rpooõnill, Sanlll

Call1rina e São Paula, à razão da quantnativo IndicQdo na Anexa da anteprojeto de

lei e conforme quadra demonstrativa qUIl a acamp""ha.

A criação das Funções Comissionadas, já prevista njl Lei de

Diretrizes Orçamentárias de 1998 - Lei nO 9.473, de 22.07.97· artigo 51, Parágrafo

úni~, incisa I, acarretará uma despesa bruta mensal apro~im!,de de R$ 675.832,24,

sendo que os Tribunais Regionais Eleitorais antes mencionados possuem dotação

orçamentária própria para suportar a ônus decarrente da projeto que se apresenta.

Art. 96 - Compete privativamente:
I - aos tribunais:

. a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
mternos, com observância das nonnas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da
atividade correicional respectiva;

Considerando que a ego Tribunal Superior Ele~oral já homologou

a criação ou o desmembramento das Zonas Eleitorais das citadas Capitais e do

Distrito Federal e, tenda em vista,.ainda, a Calendário Ele~oral de 1998, soliétto a

Vossa Excelência que cancooa urgência à tramttação da projeta.

........ ~ .

..........................................................................................................

LEI N° 7.748, DE 7 DE ABRIL DE 1989

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULOJ
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

.......................................................................................................

TRANSFORMA CARGOS NOS QUADROs
DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS
REGIONAIS ELEITORAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° Fica transfonnada em cargo em Comissão de Direção e
Ass~s~or~mento Sup:~i~res - DAS-IOO a atual função de Direção e
Asslstencla .mtennedl~nas de Chefe de Zona Eleitoral dos Quadros
das Secretanas dos Tnbunais Regionais Eleitorais.

§ 1.° O símbolo .em que serão enquadradas as funções será fixado
~elo TrIbunal Supenor Eleitoral, que baixará para tanto as necessárias
mstruções.

§ 2
0

Aos Atuais Chefes de Zonas Eleitorais efetivos, amparados
p:lo § 2.

0

doo art. 7
0

da lei na 6.082, de \O de julho de 1974, e pelo art.
7. da lei n 6.006, de 19 de dezembro de 1973, fica assegurado o di
reIto de opção ou de dela desistirem em qualquer tempo.
...................................................................................................................
.............................................................

LEI N° 9.421, DE 24 "DE DEZEMBRO DE 199(i

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61- A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos

CRIA AS CARREIRAS DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO, FIXA OS
VALORES DE SUA REMUNERAçÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Art. 1° - Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário,
Técnico Judiciário e Analista Judiciário, nos Quadros de Pessoal do
Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, na
forma estabelecida nesta Lei.

Art. 2° - As carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e
Analista Judiciário são constituídas dos cargos de provimento efetivo,
de mesma denominação, estruturados em Classes e Padrões, nas
diversas áreas de atividade, conforme o Anexo 1.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos, observadas as áreas
de atividade, serão descritas em regulamento.

Art. 3° - Os valores de vencimento dos cargos das carreiras
judiciárias são os constantes do Anexo TI.
..................................................................................................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••

LEI N° 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 1998 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

..........................................................................................

CAPiTlJLOV
Das Disposições Relativas às Despesas da União com Pessoal e

Encargos Sociais

o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no lISO das atlibuições que lhe são
conferidas e considerando o disposto no inciso 11 do artigo 19 da Lei ri" 9.421, de 24,12.96,

RESOLVE

"'rt. 1°. Os cargos efetivos providos e vàgos dos Quadros de Pessoal do
Tribunal Superior 'Eleitoral e dos Tnounais Regionais Eleitorais, observados os
quantitativos existentes em 26.12.1996, ficam transformados nos cargos de Auxiliar
Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, pertencentes às caneirns Judiciárias de
mesma denol)1inação, nos termos dos artigos 1° e 2", conforme Anexo " da Lei nO·9.421 de
24.12.1996.

Art. 2°. Os Cargoii em' Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS e as Funções Comissionadas criadas pela Lei nO 8.868, de14.04.1994,
dos Quadros de Pessoal do Tribunal Superior Beiloral e dos Tribunais Regionais
Eleitorais, observadOS os quantitativos existente em 26.12.1996, ficam transformados em
Funções Comissionadas, nos termos do artigo 11, da Lei ri" 9.421196, obedecida a
seguinte correlação:

CARGO EM COMISSÃO E FC ( LEI UO 8,868(94) lei N" 9.421(96
SITUAÇÃO ANTERIOR FC

DAS-101.6 FC-l0
DAS -10m02.5 FC-09
DAS -101(102.4 FC-08
DAS -101(102.3 FC-07

DAS -101(102.2 e DAS -101/102.1 FC-06
Função.Comissionada - FC 05 . FC-05

Função ComiSSionada - FC 04 'FC-04
Funçao Comissionada~ FC 03 :FC-03
Função Comissionada - FC 02 FC-02
Funçào Comissionada - f C 01 FC-01

Art. 3°. Aos servidores ocupantes de cargo eletivo dos o.uaclros de Pessoal
do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais E1eito(ais aplica-se a Tabela de
Enquadramento do Anexo 111 da Lei nO 9.421/96, conforme disposto por seu artigo 4°
.... - ~ .. -- -- __ __ o __ _ 0.- o _o-o _.~ .

•• o" • __ __ •••• .~ _ •• __ .

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,. nos termos

dos artigos 61 e 96, item "1:1', da Constituição Federal, anteprojeto de lei e respectiva

justificação, em anexo, que dispõe sobre a criaçáo de Funções Comissionadas nos

Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Distríto

Federal, Espfrno Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso. do 'Sul, Pará,

Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sáo Paulo.

O projeto tem por objetivo a criaçáo de 116 Funções

Comissionadas, destinadas às Chefias de Cartórios de Zonas Eleitorais já criadas

ou desmembradas nas Capitais dos Estados antes indicados e no Distrito .FEl.deral,

conforme quadro demonstrativo também em anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência o testemunho do

m<\is <\110 apreço e consideraçáo.

Art. 51 - No exercicio de 1998, observado o disposto no art.
169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos
servidores se:

1 - existirem cargos vagos a preencher demonstrados na
tabela a que se refere o art. 47, desta Lei, considerados os cargos
transformados, previstos no § 2° do mesmo artigo;

11 - houver vacãncia, após 31 de 'agosto de 1997, dos cargos
ocupados constantes da referida tabela;

1II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o
atendimento da despesa, observado o disposto no art. 52;

IV - for observado o limite previsto no artigo anterior.
Parágrafo único, No exercício financeiro de 1998 fica

autorizada a criação de:
I - até cento e dezesseis funções comissionadas de Chefe de

Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral das capitais dos Estados e
Distrito Federal;
, II - até dez funções comissionadas de Assessor de
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.

Ofrcio na B27j~1l:

Senhor Presidente,

Brasf1ía, 04' de- Março de 1998.

RESOWÇÓEl'

19,784· P~OCES~OADMINISIRATIVO N° 15.525 - DISTRITO FEDERAL IBrasíli;!},
Relator: Ministro Nilson Naves •
Interessado: Secretaria do Tribunal Superior Elenoral.

ADM.INISTRATlVO. Lei nO. ~.4~1, de 24.12.96, que criou as Carreiras dos
~Idores. do Poder Judlc/áflO da União. Aplicação aos servidores d
Justiça Eleitoral. a

Atenciosamente,

~&Ministro ILMAR LVAO
Presidente

A Sua Excelência o Senllar
Deputado MICHEL TEMER

'Presidente da'Câmara dos Deputados
Brasília-DF
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PROJETO DE LEI N2 4.205, DE 1998
( Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Revoga a Lei n2 9.601, de 22 de janeiro de 1998, que dispõe
sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras
providências.

·{AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

ArtlO. Fica revogada a Lei nO 9.601, de 22 de janeiro de 1998, que
"dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras
providências".

Art2°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa.

. A modalidade de contrato de trabalho individual, de natureza
temporária, ou "por prazo determinado";'l1os moldes' da proposta do Poder
Executivo, aprovada pelas Casas do parlamento e hoje figurando no
ordenamento jurídico como a Lei nO 9.601198, vem sendo objeto de inúmeros
debates na sociedade. O fato demonstra o grave erro do procedimento' da
Càmara dos Deputados, que foi a adoção do regime de urgência, o que
impediu a realização de audiências e debates públicos, assim como a
necessária ouvida dos representantes dos diversos setores sociais.

. Os debates têm mostrado uma quase unanimidade em tomo da
Inadequação da Lei à realidade das relações de trabalho e do problema do
emprego . ~o .B';85il. Já ainda .durante o trãmite do Projeto, lideranças
empresanals mdICavam posições desfavoráveis à sua aprovação. Já como Lei,
a rejeição .neste. setor foi ampliada. Membros da FIESP, por exemplo,
declaram a moculdade do dispositivo, seja porque não significará a criação de
novos empregos, seja porque não ataca os verdadeiros problemas relacionados
?O tra~a1ho, como o estimulo ao desenvolvimento econômico e à política
mdustr,tal. Se não encontra tantos apoios no lado patronal, a Lei é ;"-'chaçada
pelas lideranças dos trabalhadores, exceção feita à Força Sindical, que insiste
em ver, na norma, vantagens que ninguém percebe.

Ao contrário de resolver os problemas do emDregO a Lei nO 9601198
aprofundará estes problemas, reduzindo a remune;'çio'dos trabalh~dores
aumentando a rotatividade de mão de obra, mantendo a informalidade e ~
desemprego em niveis do insuportável, enfraquecendo os órgãos de formação
d7l;I1ão-de-obra. A Lei caminha exatamente em sentido oposto á necessidade
baslca para a superação da crise, que, a nosso ver, situa-se na valorização do
trabalho e do trabalhador.

..A1ém destes motivos, a Lei ofende vários principias constitucionais, ao
cnar segregação entre os trabalhadores e desrespeitar direitos trabalhistas
constitucionais.

E mais, a ausência do Estado fiscalizador e a prática abusiva e
!h'~d~l.enta por parte de setores patronais provocarão milhares de ações
JUdiCllUS, o que estrangulará ainda mais o Judiciário.

Por estas razões, a Lei n° 9.601198 deve ser revogada.

Sala das Sessões, 04 de Março de 1998.

~
CJli /

174 <iW4~Um'efu:tt~II'---=---P:PArnpTTLoruR7T70C"lf:RÀ""r=--~
Dep. F[dfr'~1 PT/SP Dep. Federal PTIPA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEU
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI &9 9.601, DE 21 DE J~=IR? IJB 1996

Dispõe sobre.!' c.ontrato q~ ~b~h? por prazo
determinado e da outras prOVidenCias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono :J. seguinte

Lei:

Art. 1- As corivençOt~ c os acordos coletivos de trabalho poderão instituir co"ntrato
d balho r razo detenninado. de que trata o ar!. 443 da Consolidação das Leis do Tm?~ho 
~;a. indcPO~entcmcnte das condições estabelecidas em seu .§ 2°. em qualq.uer. :lt.lvldade
d~volvi~ pela empresa ou estabeleci~cnto1 para admissões que representem acrcsclmo no

número de empregados.

§ l- Ai. partes estabd~cerão. na conv~nção ou .ac~rdo coletivo referido neste :lItigo:

I _ a indenizaçãOo para as hipóteses de rescisã~ antecipada. do contrato de que trata este
ani20. ~r iniciaúva do empregador ou do ~pregado. não se aplicando o disposto nos ans. 479 e
480 da CLT;

11 - as multas pelo descumprimento de stm5 cláusulas.

§ 'J.oNão se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o disposto no art. 451 da

CLT.

§ 3· (VETADO)

§ 411 São garantidas as estabilidades provisórias da gest.ante; do dirigente sindiC41l. ainda
ue suplente· do empregado eleito para. cargo de direção de comissões internas de prcv:nçl\o de

~cidentes' d~ empregado ôlCidentado. nos iermos do 3rt. 118 da Lei nO 8.213. de ~4 ~e Julho de
1991. du:.mte a vigência do contrato por prazo determinado. que não padeci. ser rescmdtdo nntes do
prazo estipulado pelas panes.

. : .

......................................................................................._ .

PROJETO DE LEI N2 4.206, DE 1998
( Do Sr: Severino Cavalcante)

Introduz modificaçao na Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997
- Código de Trânsito Brasileiro, para permitir o enquadramento
dos veículos que especifica, como de aluguel, para o transporte
coletivo de passageiros. I

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E· TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. ·54) .. ART. 24, II)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 111• Ficam introduzidos, em cada um dos arts. 96 e 1.35 da .Lei
n. 9 503, de 23 de setembro de 1 997 - Código de Trânsito Brasileiro, um paragrafo úmco,
respectivamente. com as seguintes redações:

..Art.96 · •····..·..·..•..•..· •·· .

Parágrafo único. Podem ser admitidos como in.tegrando. a
categoria "de aluguel", na mesma categoria dos ~icro-ônibus,o~ veí~ulo5 tipO kombl,
van e similares que se destinem ao transporte coletivo de passageiros.

"Art.13S•...•••••••..••.••••••··•••••••····••••••·•·••••••..•••••...•••.••.•.•..•••••.....••••

Parágrafo único. É admitida concessio do serviço público de
transporte coletivo de pas.sageiros para prestação ~edian.te.a utilizaçio ~~ qualquer dos
tipos de veículos e seus similares, referidos no paragrafo UDlCO do art. 96.

Art. 211• Esta lei entrará em-vigor na data da sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

Muito embora o vigente Código de Trânsito Brasileiro nãp proíba a
concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros para execução mediante a
utilização dos veículos tipo kOJ:11bi. van ou similares, as autoridades de trânsito a nível
municipal ou estadual negam~se a conceder esse tipo de serviço públicQ, quase sempre
justificadas na razão de o Código não incluir esses veículos entre os que, no inciso n de seu
art. 95, define como veiculos "de passageirosll.

Tal po~icionamentodas autoridades de trânsito não encontram respaldo
no vigente Código, que é bem aberto quanto a alternativas de realização do transporte público
de passageiros, como se vê, aliás, do art. 108 de nossa Lei Básica de Trânsito, que admite
possa ~:'aJ~~oqdacle'com circunscrição sobre a viall "autorizar, a título precário, o transporte
de passageiros em veículo de c3rga ou misto"

Extraí-se daí se acharem divorciadas do novo espírito do Código de
Trânsito Brasileiro aquelas autoridades que se mostram intransigentes quanto à concessão do
transporte de aluguel de passageiros mediante os tipos de veículos a que o J;10SS0 projeto se
refere. Essa intransigência só tem servido. afinal. para prejudicar os ipieresses da PQpulação, a
que tantas vezes interessa um transporte mais ágil e, algumas vezes, até menos oneroso para
o seu usuário, e. bem assim, para prejudicar aqueles que, anterionnente. vinham utilizando os
seus veiculas no transporte público de passageiros e através do ql1é asseguravam o sustento
das respectivas famílias.

Para pôr um fim a tão injustificada intransigência, de resto. como
afinnadó, explicada no temor de a respl;ctiva concessão dQ serviço -não encontrar respaldo no
novo Código, como eIf'ganadamente pensam. estamos propondo a presente modificação à
respectiva lei. certo de que nossa iniciativa encontrará o apoio de, todos os nossos Pares, em
razão do elevado alcance social da lei ~ra projetada.

Sala das Sessões, em t' '!de "'N<~O de 1 9!l8.,--
I

Deputad(SE}'lEIUNO-eA

'--

LEGISLAÇÃO CITADA· ANEXADA' PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.503, DE 23 DE S.li:TEMBRO DE 1997

INSTITUI, O CÓDIGO DE TRÂNsITe
BRASILEIRO.

............................................................................................................

CAPÍTULO IX
DOS VEÍCULO&

Seção I
Disposições Gerais

Art. 96 - Os veiculos classificam-se em:
............................................................................................................

11 - quanto à espécie:
a) de passageiros:
I - bicicleta;
2 - ciclomotor;
3 - motoneta;
4 - motocicieta;
5 - triciclo;
6 - quadriciclo;
7 - automóvel;
8 - microônibus;
9 -ônibus;
10 - bonde;
11 - reboque ou semi-reboque;
12 - charrete;

...........................................................................................................

III - quanto li categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições cQnsulares de

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro;

c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

Seção 11
Da Segurança dos Veículos

Art. 108 - Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade
com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o
trapsporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que
obedeCidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e
pelo CONTRAN.

CAPÍTULO XII
DO LICENCIAMENTO

Art. 135 - Os veículos de aluguel, destinados ao transporte
individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro,
licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo poder público
concedente.

LEI NQ 9.602, DE 21 rm JI\Ur:TPO 01': 1'J98

Dispõe sobre legi:'llaçiJn de ~"""silo t dá
nutra'> providências.

Art. ,. Os an•. 10. 14. 108. 111. 148, ISS. 15Q, 269 e 282. da tei n' Q.503. del3 de
setembro de 1997, pa5sam a viRornr acrescidos dos seguintes dispositivos:

·'Art. lU .

xxn - um representanle do Minisll!rio da Saúde:'

"Art. \4.................................. . _ .

XI - aesignar. em cao;o de recursos deferidos c na hipótese de rcavalinçiJo dos
exames. junta especial de saúde p3r.l clulminar os cnndidalos à habilitaç.ito paro conduzir veiculo'>
:lutomolores."

"An \08 .

Pamgr::tro líoico. A .aUlori1l1çàn citada no c.pur nD:o poder.i cll:ceder a doze meses,
prnzo a partir do qual a aUloridade publica responsável deverá. implantar o serviço regular de
transporte colelivo de passageiros, em confonnidade com a legblaç50 pertiMntc e com os
disposilivos deste Código."

••• 4 ••••• 4 ••••• 4.4 •••• 4· ••••••••••• 4 •••••• 4 ••••••••••••••

PROJETO DE LEI N! 4.209, DE 19.98
( Do Sr. Alberto Goldman )

Institui o IIDia da Lembrança dos Heróis e Mártires da Guerra
contra o Nazi-Fascismo11

•

(AS COMISSõES DE EDUCAÇ!O, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTlTUIÇ!O
E JUSTIÇA E DE REDAÇ!O (ART. 54) - ART. 24, lI)
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o Congresso Nacional decreta:

AI!. 1° Fica instituido o "Dia da Lembrança dns Heróis e Mártires

da Guerra contra o Nazi-Fascismo". a ser celebrado, em âmbito nacional, no dia 8 de

maio.
AI!. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pnblicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N~ 4.212, DE 1998
( Do Sr" Eduardo Coelho)

Dispõe sobre os incentivos fiscais para empresas e pessoas que
contribuírem para a Educaç:lo básica na rede pl1blica d.e ensino e
dá outras providências.

JUSTIFICAÇÃO (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.532, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Passado pouco tempo apenas do cinqüentenário do fim da

Segunda Guerra Mundial, ocasião em que em todos os paises foram relembrados os

horrores da maior tragédia mundial de todos os tempos e as mais degradantes atrocidades

que o mundo testemunhou, sobretudo a insânia de Adolf Hitler contra o povo judeu,

detecta-se como que um renascimento, na mesma Alemanha e em outros países europeus,

da ideologia que motivou e justificou o aniquilamento de seis ntilhões de seres humanos

pela sua simples condição étnico-religiosa, nas formas mais aberrantes, das quais não se

tinha então notícia, nem posteriormente se viu similar.

No Brasil, tal fenômeno, se não atinge ainda proporções de vulto

- havendo notícia apenas de pequenos grupos neo-nazistas isolados, sem maior

expressão - já se pode considerar preocupante, poís a ideologia nazi-facista pteocupa

por si SÓ, sem que se tenha de levar em conta o número de simpatizantes, por menor que
seja ele, ou a forma de atuação, por mais velada. Na verdade, esses grupos são, na maior

parte das vezes, tentativas de cópia dos originais europeus, com a diferença de que

fonnados quase sempre por jovens que desconhecem totalmente o que aconteceu apenas

duas gerações "'!tes - não fosse assim, deles não participariam negros ou mestiços,

também alvos, além de judeus, ciganos e outras emias "inferiores", da fúria hitleriana de

arianização da raça humana.

Art. 1° Pessoas fisicas e jurídicas, que invistam em atividades
educacionais discriminadas nesta Lei, por ocasião de sua declaração de rendimentos, poderio
considerar tais recursos como despesas operacionais 'ou pessoais, acrescidas de 25% (vinlc e

, cinco por cento), a título de incentivo ao desenvolvimento da Educação Básica na rede pública
de ensino.

Art. 2° As pessoas fisicas e jurídicas abnngidas por esta Lei,
deverão relacionar â Secretaria da Receita Federal as atividades educacionais implementadas, .
eolidades educacionais ou familias apoiadas, constando a descrição da contribuição ou dooçio
com o respectivo valor financeiro com que tenham investido em atividades ou programas
educacionais, com a mesma periodicidade com que declaram os seus rendimentos.

Art. 3° São abrangida!; por esta Lei contnbuiçôes e doações
efetuadas a título de melhorias na infra-estrutura ~ recursos humanos relativos i rede pública de
ensino básico. '

§ 1° As contribui~es e doações podem ser efetuadas:

a) Diretamente aos órgilos relacionados ao Governo Federal,
ao DistrilO Federal e aos GovemosEstadua.. e M_unicipais, que se incumhmn da organizaçio e
supervisão do ensino básico; .

o presente projeto pretende que, através da informação correta, os

brasileiros - os jovens, sobretudo - tomem conhecímento preciso do que foi o

Nazi-Facismo, e das conseqüentes barbaridades do Holocausto. Não é exagero alertar para

o fato de que grandes tragédias podem derivar de fatos aparentemente inconseqüentes 00

ingênuos - o incentivo a práticas de discriminação racial, ou mesmo a negligência em

combatê~lasnas suas formas mais sutis ou iniciais, pode fazer com que toda uma geração

cresça imbuida dessa discriminação, ainda que snbliminar.

. b) a entidades de utilidade pública municipal e estadual e
de reconhecl~ atuação no campo social ou edt;lC2Cional, desde que os fectU"SOS sejam
repassados estntamente p:ua o apolO à Educação Básica, nos termos do capol deste Artigo;

c) a familias carentes, ·para que matriculem e mantenham
seus filhos nas escola, articulando-se a continuidade de tais incentivos ao efetivo desempenho
do aluno e à sua freqüência regular âs atividades educacionais. n.--flIl

, . § 2° As contri~uições'e doações poderio ser feitas 'em
moeda naCional ou convertIdas em recursos financeiros, no.caso de haver avaliaçio rigorosa. de
bens, que nesse caso dev~ acompanhar as infonnações à ReCeita Federal.

g) capacitaçãn de docentes e servidores das escolas públicas;

l) apoio a estudantes carentes que estejam matriculados ou
evadidos da escola pública, obedecida a AliQea c do §' 1° do Artigo 3';

a) construção e ampliação de salas de aula, hibliotecas e
equipamentos desponivos, culturais e de lazer das escolas públicas municipais ou estaduais:

c) aquisição de computadores, impressoras, instalação de
redes de computadores em escolas públicas;

§ 3° Poderão ser abrangidas por eSla Lei, as contnbuições e

b) aquisição de livros e equiparaentos p:ua bibliotecas

d) transporte escolar de estodantes da zona rural;

e) apoio à Associação de Pais e Mestres, se legalmente

doações relativas a:

públicas:

constituída;

Nunca é demais lembrar a participação do Brasil no segundo

conflito mundial - reclamada pelo povo, que foi ás ruas bradar contra a agressão das

forças nazistas na costa brasileira - e também a nossa índole e tradição pacífica e

cosmopolita - que fez com que este Pais se tornasse a nova pátria para refugiados da

perseguição anti-semita e berço de milhares de seus descendentes. O conjunto desses dois

fatores, sem dúvida alguma, faz com que se exija uma posição permanente de repúdio às

nefandas pràticas derivadas do nazi-facismo, para o que a institnição de uma data de

lembrança será de extremo proveito,

A instituição de um dia especifico - 8 de maio, que marca a

rendição oficial da Alemanha na TI Guerra Mundial - para a lembrança daqueles que

morreram corno vitimas ou combatentes do nazi~facismo propiciará que. pelo menos uma

vez ao ano, o tema seja debatido na mídia, nas escolas, nas entidades da. sociçdade

organizada, e. assim, se promova uma conscientização do povo sobre o perigo que

representa não somente o anti-semitismo, mas qualquer tipo de discriminação por

questões étnicas ou religiosas.

j) apoio a eventDs culturais e,científicos da Escola.

Art. 4° O órgão púhlico ou a entidade que receba os recursos
das pessoas fisicas ou juridicas, descritas na Alinea b do § I' do Artigo 3' deverlo efetuar
relatório d?s valores recebidos, bem como da dcstinaçl?'.dada aos mesmos, os quais deveria
obedecer ngorosamentc o campo de atividades previstas no § 311 do Artigo 3°" . '. _'"

Saliente-se que a instituição oficial do "Dia da Lembrança dos

Heróis e Mártires da Guerra contra o Nazi-Facismo", que ora pleiteamos# já foi sancion;na'

em nível municipal e estadual em algumas unidades federadas, e a sua aprovação em mv~1
federal certamente farà com que a celebração ganhe o espaço e o destaque bem maIS

amplos que merece, para o que contamoS com o apoio dos nobres Pares desta Casa.

educacional;

h) aquisição de materiais escolares;

i) aquisição de equipamentos audio-visuais e de tecnologia

Sala das Sessões, em 4 de março de 1998 _ . As pessoas físicas e jurídicas beneficiadas por esta Lei
devemo en~ à Receíta Federal o resumo de tais infonnações, guudando tais relatórios pelo
prazo de cmco anos e se submetendo à vistoria dos mesmos, caso solicitado pela R.ceita
Fede...!.

. AI!. SO As contribuições e doações, se efetuadas em moeda
nacIOnal, ~~ Jl?derão supeno: o valor de I (hum) salário minimo mensal por estudante carente.
Não havera ltmltes para o apolO a entidades e escolas.
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§ 1· As pessoas fisicas e jurídicas deverão arquivar, pelo
prazo de cinco anos os recibos relativos a doações para famílias de estudantes carentes,
sqjeilaDdo-se' vistoria dos mesmos a qualquer tempo, pela Receita Feder.IJ. I

§ 20 O uso de recíbos falsos ou a contribuição de fonna
distinta da constante dos recibos implicarà na anulação dos recibos, em multa de 10% sobre o
montante de recursos em desacordo .com esta. Lei, à imediata exclusão da pessoa fisica ou
jurídica dos incentivos desta Lei e a penalidades legais aplicáveis.

§ 3· O certificado de matricula do aluno carente deverá
'acompanhar as informações enviadas à Receita Federal, tendo validade apenas para o ano-base
da declarayi10 de renclimentos.

Art. 6· Só poderão ser beneficiadas por esta Lei as pessoas
físicas e juridicas que estejam adimplentes com a Receita Federal, ainda que enquadradas em
acordos legais de parcelamento de débitos anteriores, desde que estiverem sendo cumpridos.

Art. 7' A Secretaria de Receita Federal tratará de criar os
mecanismos para agilizar e fisealizar o cumprimento desta Lei.

Art. 8· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A sociedade tecnológica constitui unta realidade
incontestável no mundo atual e tende a aprofundar 05 desníveis culturais e econômicos entre os
países.

A priorização à Educação corp.o um. todo é i~~ento

inadiâvel para que o Brasil acompanhe a vertigi~osa velocidade de ev~luç~o da ClenCla, da
tecnologia, dos sistemas de informação, dos SIstemas de telecomumcaçoes, entre tantos
beneficios da modernidade.

os filhos de familias das classes mais desfavorecidas, sujeitos ao abandono das ruas, ao
sub-emprego ou ao desemprego, caso não se prepare adequadamente e não participe da
sociedade do conhecimento.

~'M_~U'
Depu o HO.

PROJETO DE LEI N~ 4.216, DE 1998
(Do Sr•.Alexandre Cardoso)

Dispõe sobre a jornada de trabalho do Fonoaudiólogo.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ!O E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1·. O art. l' da Lei n· 6.965, de 09 de dezembro de 1981, que

"dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogos e determina outras

providências"~ passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°, transfonnando~se em § 1° o

atual paràgrafo único:

"Art. 1· .

§ I· .

§ 2' A jornada de trabalho do FonoaudióIogo

é de, no máXimo, vinte e quatro horas semanais.",

Art ],0. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçã6.
O Brasil continua sendo um país heterogêneo, repleto de

desigualdades sociais e regionais, fruto da falta de politicas públicas adequadas nas últimas
décadas.

A Educaçilo bàsi... situada na base da pir.bmde edu';"ional,
necessita receber apoio pt'llporcionalao seu papel estratégico na incorporação de 1,5 milhões de
crianças que ainda se encontr.un fora da escola.

Art. 3°, Revogam-se as disposições em contrário.

.JUSTIFICAÇÃO

()"

Demanda·se que as crianças sejam tiradas das ruas e levadas
ao convívio da escola, para que Ià se preparem para acompanhar a realidade dos tempos
modernos, que excluem e tornam irremediavelmente incapazes os que não reU11irCm
conhecimentos exigidos pelo mercado de trabalho e pelos IÚveís subsequent~s de escolaridade.

Não se trata SÓ de educar para o múndo do trabalho. mas dar
condições de acesso à cidadania e aos beneficios inerentes ao des~nvolvjmento cientifico e
tecnológico, o que implica em acesso â melhoria na qualidade de vida.

O Governo Federal, o Distrito Federal, Governos Estaduais e
Municipais têm promovido sensíveis-melhorias nos seus sistemas educacionais.

Reconhecem a necessidade de priorizar a E~ucação básica,
mas encontram obstáculos dificeis para transpor sozinhos os complexos problemas
sócío-econômicos do País e a escassez de recursos capazes de superar as deficiências do
sistema.

A Educação e sua priorização não é só meta de Governos
mas deve envolver toda a socicda4e.

Este Projeto de Lei procura criar mecanísmos para que
empresas e pessoas fisicas possam aportar recursos financeiros e materiais para a melhoria da
qualidade da escola pública e para trazer e manter nos bancos escolares. enormes contingentes
de estudantes egressos de familías comprovadamente carentes e que se encontram nas ruas ou
em atividades de trabalho precoce.

Esta iniciativa poderá complementar 35 ações de Estado;
estimular a criatividade de obtenção de recursos e uma maior flexibilização na gestão da Escola.

Nio se trata de substituir o papel do Estado,
constitucionalmente definido e a cadá,día mais exigido pÓr todos.

Trata~se de criar novas alternativas, através de incentivos aos
que contribuírem coma 35 famiHas carentes e com a própria escola pública da rede básica de
ensino.

Ao invés de representar renúncia fiscal,. o modelo poderá
gerar economias de escala para o Municípios e Estados, pela redução da burocracia, pela

melhoria da qualidade de ensino, pelo aperfeiçoamento dos recursos humanos. pela superação
de estatísticas sofiiveis no campo educacional.

O autor espera contribuir com este Projeto de Lei para o
aperfeíçoamento da base do sistema educacional, introduzindo novos recursos ao mesmo e
criando fatores de envolvimento da sociedade na organização do processo educacional
blllSileiro, sobretudo em sua base e na rede pública, à qual concorrem, em sua grande maioria,

A fixação da jornada de trabalho dos profissionais' de

Fonoaudiologiajustifica~sen-ão só pel~ ~ecessidadede se corrigir o que a Lei 6.965, de 09

de dezembro de 1981, que regulamentou a profissão da categoria, omitiu, como também

pela imprescindibilidade de se fazer justiça.

Enquanto as demais categorias profissionais da área de saúde têm

sua jornada de trabalho estabeiecida em lei, ignorar a justa reivindicação dos

fonoaudiólogos e atitUde discriminatória, em flagrante violação dos preceitos

constitucionais.

o fonoaudiólogo~ no exercício de suas atividades. sofre de

desgaste fisico, mental e emocional, tuna vez que trabalha, ininterruptamente. em torno de

quarenta e cinco mmutos com cada paciente, tendo que adaptar o seu comportamento

profissional em função das problematicas individuais de seus pacientes. que. deve ser

frisado; se incluem em todas as faixas etárias, desde o período neonatal. em berçários de

alto-risco, até à quarta idade:, com pessoas em fase tenninal. Os pacientes dos

fonoaudiólogos compreendem os portadores de paralisias cerebrais, ~utismo, deficiência

mental? fisica e ~ensoriaI, além de laringectomízados, portadores de fissuras labiopalatais

e de distúrbios de deglutição e motricidade oral.

A AssembléIa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio

da Lei n' 1.083, de i· de dezembro de 1996, tratou de corrigir, naquele Estado. a injustiça

praticada contra esses profissionais. ao fixar~lhes a jornada de vinte e quatro horas

semanais.

No entanto, a efetivação plena da reparação de ~,justiça

necessita de lei federal para que seus efeitos se estendam a todo o territóricr-nac1ona1. O

que demonstra, de fonna clara, a relevância da presente proposição.

Tendo em vista a importância da matéria aqui tratada, tenho a

certeza de que o projeto ora apresentado receberá o apoio integral de meus ilustres Pares.

Sala das Sessões. em 4 de março de 1998

... (' .J~
I. "J

.~e~d~ Jm:.AN.D~.ç~SQ
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.965, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1981

DISPÕE SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO
DE FONOAUDIÓLOGO, E
DETERMlNA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - É reconhecido em todo o Território Nacional o
exercício da profissão de Fonoaudiólogo, observados os
preceitos da presente Lei.

Parágrafo único. Fonoaudiólogo é o profissional, com
graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisa,
prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da
comunicação oral e escrita, voz e audição, bem fomo em
aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.. ......................................~ .

PROJETO DE LEI N° 4.217, DE 1998
(Do Sr. Elias Murad)

Regulamenta a emissão de notas fiscais de medicamentos
psicotrópicos e entorpecentes do grupo dos ansiolíticos ou
anorexigenos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Ng 1.870, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° Qualquer transação comercial que envolva
medicamentos entorpecentes e psicotrópicos, dos grupos dos ansiolíticos ou dos
anorexigenos, deve ser acompanhada da emissão de nota fiscal específica,
separada de outros produtÓs.

§ 1° - Uma via da nota fiscal de cada transação deve ser
enviada pelo emissor à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.

§ 2° - O não cumprimento do disposto no Art. 1°, sujeitará os
infratores as penas da lei.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente lei em
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O controle de substâncias entorpecentes e psicotrópicas é
objeto de diversas convenções intemacionais das quais o Brasil é signatário.
Uma série de informações sobre produção, importação, exportação e consumo
intemo devem ser coJetadas e enviadas anualmente ao órgão internacional de
controle, ligado à Organização das Nações Unidas.

Nos últimos anos, o Brasil tem sido advertido por este órgão
por apresentar um controle absolutamente incoerente pois os dados de consumo,
produção, exportação e importação, não se ajustam uns aos outros. Como
agravante, o Pais apresenta um dos maiores volumes de consumo daquelas
substâncias.

No plano interno, há uma legislação que obriga o registro
especial de todas as transações feitas com psicotrópicos e entorpecentes por meío
das secretarias estaduais de saúde. O Ministério da Saúde é encarregado de
regulamentar e realizar a coleta e a consolidação dos dados provenientes de cada
unidade federada.

No comércio farmacêutico, os entorpecentes e psicotrópicos
aparecem como itens de uma mesma nota fiscal onde constam outros tipos de
medicamentos, inclusive daqueles que não necessitam de receituário médico para
a sua dispensação.

Cremos que se fosse adotada a nota fiscal especifica,
separada, para transações com este tipo de medicamento, e que uma cópia de
cada nota fiscal emitida fosse enviada ao Ministério da Saúde, teriamos um
mecanismo de controle muito mais facilitado e efetivo.

Os medicamentos entorpecentes e psicotrópicos, chamados
de drogas lícitas, têm um potencial farmacológico bastante forte sendo causa de
milhões de casos de drogadição. O uso continuo, durante alguns meses, da
maioria destes produtos, é suficiente para determinar uma dependência tão
terrível áquela das drogas ilícitas como o álcool ou a cocaína por exemplo.

Por entendermos que é urgente encontrarmos novos e mais
eficazes mecanismos de controle para estes produtos, elaboramos este Projeto de
Lei que esperamos ver aprovado pelos ilustres colegas desta Câmara dos
Deputados.

Sala das Sessões, e:n a/fde /JA ""v.998.

Y1;:,;J%11/i/"_El;.IIi"",,,

PROJETO DE LEI N° 4.218, DE 1998
(Do Sr. Valdir Colatto)

Revoga o art. 69 da Lei nQ 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que
"altera a legislação tributária federal e dá outras
providéncias u •

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRI8UTAÇAO (M~RITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Fica revogado o art. 69 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro
de 1997.

Art. 2l> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o art. 64 da Medida Provisória n' 1.602, de 14 de novembro de

1997, dispunha que "As sociedades cooperativas que tenham por oójeto a compra de bens

para revenda a seus associados sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos

e contribuições de competêncià da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas, em

relação a todas as suas operações, inclusive quando praticadas com associados".

A justificativa governamental para a iniciativa articulou~se nesses

termos: "Com ,essa rnedída, além de corrigir-se a prática de concorrência desleal,

atualmenw verificada, dessas sociedades para com as demais empresas que não gozam de

qualquer isenção nas suas operações. evitar~se-á a ocorrência de significativa evasão de

receitas, que, a partir da vigência da Medida Provisória, se~do carreadas para o Tesouro

Nacional e revertidas em beneficio da comunidade."

o absurdo jurídico da proposição, ao condenar cooperativas "que

tenham por objeto a compra de bens para revenda a seus associados", era tão gritantemente

desproposital, que, não obstante a pressa com que a Medida tramitou, aprovando..se de

roldão, sem qualquer exame mais aprofundado, sob a pressão de supostos riscos' de

terremotos financeiros, mesmo assim não se deixou de burilar a redação que assim se

articulou, no art. 69 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997: "As sociedades

cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos

consumidores, sujeitam-se às mesmas nonnas de incidência dos impostos e contribuições

de competência da União, aplicâveis às demais pessoas jurídicas."

A sanha fiscal deixa de abranger. portanto, "todas as operações.

inclusíve quando praticadas com associados" e passa a restringir-se às lIcooperativas de

consumo" que operem em favor de "consumidores" e não mais de "associados".

Mas o polimento redacional. não diminui a injurídícidade nem

alivia a inconstitucionalidade do dispositivo adventício.
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A discriminação disparada pelo dispositivo contra Ilcooperativas

de consumo" exorbita da autorização constitucional do art. 174, § 21'1, segundo o qual l/a lei

apoiará c estimulará o cooperativismo e outras fanuas de associativismo", praticamente

excluindo do gênero cooperativo a espécie ctiquetada como "cooperativa de consumo".

mutilando o alcance do fenômen~ cooperativo em desacordo com o autorizàtivo

constitucional.

A precipitação com que o chamado -'pacote cinqilenta e um" se

converteu em lei acarretou diversos motivos de desprestígio para o Congresso Nacional,

por conta de dispositivos defeituosos, dentre os quais avulta esta inaceitável mutilação do

cooperativismo.

Para poupar novas humilhações que virão sem dúvida, ã medida

que o Poder Judiciário for provocado a manifestar-se, espero contar com o apoio dos

nobres Pares a esta iniciatit'a necessária, comprometida com a restauração da legalidade.

Sala das sessões, em [) '~de Ir\ 1\ de 1998

Dêputado V:I~''i:f>(hi~tt=;;:~='':_'--:::====--

LEGISlAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS tEGISLATIV05 ~ CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TiTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO 1
Dos Principias Gerais da Atividade Econômica

Art. 174 - Como agente nonnativo e regulador da atividade
econômica. o Estado exercerá, na fanna da lei, 3S funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante pa.ra o
setor público e indicativo para o setor privado.

§ l° - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado. o qual incorporará e
compatibilizará os planos nacionais c regionais de desenvolvimento.

§ 2° - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras fonnas
de associativismo.

§ 3"" ~ O ESlado favorecerá a organização da atividade garimpeira
em cooperativas. levando em conta a proteção do meio ambiente e a
promoção econômico-social dos garimpeiros.

LEI Ng 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera il lesislaç50 tributária fedeml e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono 11 seguinle Lei,:

Art. ta Os lucros auferidos no exterior. por inlennédio de filiais. suctU"Sais.
controladns ou coligl'ldllS serão adicionados ao lucro líquido. para determin:)ç5.o do lucro reai
correspqndente <lO balanço levamado na dia 31 de dezembro do ano-ealendário em que tiverem sido
disponibilizados para a pessoa iurídica. domiciliada no BrnsiJ.

§ Ia Para efeilo do disposto neste :migo. os lucros serão considerndos
disponibilizndos para n empresa no Brasil:

a) no caso de filial ou sucursal. na data do balanço nq qual tiverem sido apurndos;

b) no caso de conlrolada ou coligad<r, na dala do pagamento ou do crêdito em conta
representaliva de obrigação da empresa no exterior.

...................................................................................................................
Art. 69. As sociedades coopemfÍvas de consumo. que tenham por objeto a compra e

fornecimento de bens aos consumidores. sujeitam-se âs mesmas norm.as de incidência dos impostos
e contribuições: de competência da União. aplicãveis!Js demais pessoas juridic:u.

...................................- .
.....~ n.H ······h..h ~~~n_ ~..

MEDIDA PROmSÓRlA N' 1.602. DE 14 DE NO\1El\ffiltO DE 1997

Allera • legislaçfo IribUliria federal e di outras
providências,

. . I O l"'~SmENn: DA REPÚBLICA, no U$O da atribuição que lhe confere o arI. 62 d~
ContlltUlÇào. adota a seguinte Medida Provisória, com torçil de lei;

IMPOSTO SOBRE A RENDA

lucros Auferidos no Extmor

• Art 11 Os luaos au(erid.ls 00 t.xterlnt. ~t \ro.ennêdio de nti1l.h.• mcufu,h. conuoladts.
ou coligadas serio adicionados ao luClo líquido. para determinação do'Iucro real correspondente ao
Nbnço J~vl1lt.ldo na dia 31 de dezembro da ~o-calendirio etl\ que fiven:m sido disponibiliudos pua
lptssoajuridica domiciliada no Brasil,

§ lO) Para efeito do díspo5l0.ne:Ue anigc. os lucros serão considerados disponibilizado.!i
pua a empresa no Brasil

a) no caso de filiaI ou sucursal. na lÚla do balanço no qual tiverem sido apurados;

. b) no .cuo de controlada ou coligada. na dita do pagamento ou do crêdilo em conta
rtpresetlfaUva de' obngilção da emprt'sa nO exterior

........................................................................................................
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.~. As S?':iedades cooperativas que tenham por objeto a compra. de bens pnra
revenda a ~eus asSOCiados suJelt:un.se às mesmas nonnas de incidência dos impostos e cont(ibuiç&s de
~m~(éncla da Uni!~. aplic:iveis ás demaís pessoas jurídicas. em n:layio • todas as SUM operaç&s.
inclUSive quando prallcaàa.s com associados.

PROJETO DE LEI N! 4.219, DE 1998 I

(Do Sr. Wagner Rossi)
Estabelece a responsabilidade mínima e compuls6ria dos Bancos
Comerciais em re.laçao aos cheques. fornecidos a ... seus
correntistas.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇl\O (m:RITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE ~EDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreti;:

Art. 1". Os Bancos Comerciais têm a responsabilidade
..sobre todos os cheques emitidos por seus correntistas, sendo compulsório um
valor mínimo de garantia do cheque.

Art. 2°. O valor minimo referidÓ no. artigo anterior poderá
variar de cliente a cliente, de modo facultativo, mas será compulsório no valor
mínimo de R$ 30,00 (trinta reais)

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na dáta de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o serviço bancário deve ser prestado pelo Estado. Assim
estabelece o art. 192 da Constituição Federal atual, bem como a Lei nO 4.595,

de 1964, que rege os serviços bancários. Como é inviável para o Estado
prover esse tipo de serviço a toda a sociedade, haja vista o grande número de
privalizações de banco~ estaduais, a titulo de exemplo, ele concede esse
privilégio ao setor privado. Poder-se-ia exigir, então, uma contrapartida ao
setor privado que seria, pelo menos, essa garantia minima para os cheques
emitidos em troca da concessão gratuita dada pelo Estado ao setor privado
para explorar os serviços bancários.

A àbertura de conta bancária é o reconhecimenlo pelo
Banco da vida financeira do correntista. Ora, o cheque é substituto da moeda,
e aceito correntemenle por pessoas fisicas e jurídicas como tal. Ocorre que o
uso abusivo do cheque sem provisão de fundos gera hoje no comércio,
sobretudo no pequeno e médio estabelecimento, de parcos recursos, uma crise
que agrava a já instaurada pelo enonne crescimento da inadimplência 'de
modo geral. .

o Banco que aceita alguém como correntista deve se cercar de
toda segurança de que não está irresponsavelmente armando com instrumento
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poderoso para a fraude alguém que' não tenha como responder pela lesão a
direitos de outrem. O Banco não abre conta ao correntista como ato gratuito e
desinteressado.

Não se pode organizar um setor econômico de tal importância
'SUb' a máxima "Se der certo o Banco ganha, se der errado o comerciante
perde".

Pela importância çla matéria, estamos certos de contar com
o apoio dos Senhores Parlamentares para a aprovação do projeto de lei que ora
submetemos a sua consideração.

, I ~//'-"--:Y'-"'-'
Deputado Wagner Rossi

Primeiro Vice-Lider do PMDB
na Câmara dos Deputados

I - a autorização para o funcionamento das instituições
financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas
acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo
vedada a essas iiístituiçães a participaçãO em atividades não previstas
na autorização de que tram este inciso;

II - autorização e funcionamento dos eS12belecimentos de seguro,
resseguro, previdência e capitalização,' beln. como.. do órgão oficial
fiscalizador;

• .• ~I-. l'}l:i"'fI /1 ";',1m reJaÇ{io J;;}J":<!u F:m2nda Cr)n31Itu<v~lOnalnO 13, de 2I-m3/1996,

m- as condiç5es- para a partic'ipaçáo do capital estrangeiro nas
instituições- a que se refcrem os incisos anteriores, tendo em vista,
especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais; .
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do banco

central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do

banco central ~ demais instituições financeiras, bem como seus
impedimentos após o exercício do cargo;

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a
economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até
detenninado valor, vedada a participação de recursos da União;

Vil - os critérios restritivos da transferência de poupança de
regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior
desenvolvimento;

VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos
para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação
próprias das instituições financeiras.

§ 1° - A autorização a que se referem os incisos I e il será
inegociável e intransferível, pennitida a transmissão do contróle da
pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na fonna da lei do
sistema financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham
cap,!cidade técnica e reputação ilibada, e que. compmve capacidade
econômica compatível com o empreendímento.

§ 2° - Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de
caráter regional. de responsabilidade da União, serão depositados em
sua~ instituições regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3° - As 'taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e
quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à
concessão ,de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao
ano; a cobrança acima qeste limite será conceituada como crime de
usura. punido, em todas as suas modalidades, nos tenno~ Que a lei
detenninar.

de 1998.Sala das Sessões, em 05 de março

Ao contrário o Banco vive de seus correntistas, cujos depósitos é
que darão ao Banco os recursos que ele aplicará para obter significativa parte
de seus resultados. Por isso deve ele ter responsabilidade sobre os correntistas
que admite, de modo que não se preste a ser um facilitador da fraude contra
terceiros.

Por isso nossa proposta de que o Banco se responsabilize por um
valor por cheque em todo e qualquer cheque que forneça a seus correntistas.
Claro que ao assumir responsabilidade pelo pagamento do cheque

independentemente da provisão de fundos o Banco terá critérios mais seletivos
e responsáveis na concessão dos talões e da quantidade de cheques concedidos
a cada um de SeUS correntistas

E o valor de garantia do cheque poderá variar de cliente a cliente,
de modo facultativo, mas será compulsório no valor mínimo para todo e
qualquer correntista, estabelecendo-se em R$ 30,00 (trinta reais) eg;a
responsabilidade mínima e compulsória dos Bancos em relação aos cheques
fornecidos a seus correntistas.

Acima desse valor, o comércio ,e acautelará no recebimento de
cheques em pagamento. Será exatamente o pequeno varejista cujas vendas são
de pequeno valor por' cliente que mais se beneficiará dos efeitos desta lei.
Sabl!lIlOs que exatamente a micro e a pequena empresa são responsáveis por
grande parte da geração de empregos em nosso pais, cuja importância agora,
em face da enorme crise de desemprego, mais aínda se ressalta. E a

. ínadimplência e os cheques sem fundos ameaçam a sua própria sobrevivência,

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

..... , ; .

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS
INSTITUIÇÕES MONETÁRIAS,
BANCÁRIAS E CREDITÍCIAS, CRIA O
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULOvrr
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Do Sistema Financeiro Nacional

CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 197 - O sistema financeiro nacional, estruturado de fonna a
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que
disporá, inclusive, sobre:

Art. l° - O Sistema Financeiro Nacional, estrutmado e regulado
pela presente Lei, será constituído: .

I - do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central do Brasíl;
TIl - do Banco do Brasil S.A.;
IV - do Banco Nacional 'do Desenvolvimento Econômico;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.
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CAPÍTULO 11
Do Conselho Monetário Nacional

JUSTIFICAÇÃO

Quinta-feira 12 06049

Art. 2° - Fica eXtinto o Conselho da atual Superintendência da
Moeda e do Crédito, e criado, em substituição, o Conselho Monetário
Nacional, com a finalidade de formular a política da moeda e do
crédito, como' previsto nesta Lei, objetivando o progresso econômico e
social do País.
........................................................................................~ .
.... ~ ~ ..

PROJETO DE LEI N~ 4.220, DE 1998
( Do Sr. João Fassarella )

Dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos imobiliários, de
unidades destinadas a pessoas portadoras de deficiência física.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) _
ART. 24, II,'

o Congresso Nacional decreta:

Art. I· Os empreendimentos habitacionais financiados com
recursos públicos deverão prever um percentual de cinco por cento das unidades
espacialmente adaptadas para a utilização por'pessoas portadoras de deficiência fisica.

§ 1° A adaptação de que trata o caput deste artigo deverá incluir,
pelo menos:

I - o dimensionamento adequado das portas e dos espaços internos
da unidade para permitir a circulação de pessoa em cadeira de rodas;

n-o dimensionamento adequado de, no mínimo, um dos banheiros
existentes na edificaçãcr, com os equipamentos necessários para pennitir a utilização
por pessoa em"adeira de rodas.

§ 2° Os espaços de uso coletivo porventura existentes nos
empreendimentos construídos na fonna desta lei também deverão pennitir o acesso e
a utili.....ção por parte de pessoas portadoras de deficiência fisica.

Art. 2° Quando da comercialização do empreendim~nto, as pessoas
interessadas nas referidas unidades concorrerão a elas mediante opção específica por
ocasião da inscrição.

Parágrafo único. Para os efeitos desta le~ considera-se deficiência
fisica aquelas conceituada na medicina' especializada e de acordo com os padrões

internacionalmente estabelecidos, comprovada e,m laudo médico.

Art. ~o Os candidatos a financiamento para aquisição de unidade
habitacional· adaptada nos termos do ar!. 1° desta lei sujeitar-se-ão às mesmas
condições contratuais aplicáveis aos demais adq,rirentes.

Parágrafo único. Se o número de candidátos for maior que o número
de unidades am;ptadas disponíveis. a prioridade de aiendimento será definida segundo
os mesmos critérios utilizados para os candidatos às demais unidades do
empreendimento.

Art. 4° Na ausência de interessados, as unidades adaptadas na
forma desta lei poderão ser destinadas à comercialização geral.

Art. S' Para os efeitos desta lei equiparam-se aos recursos públicos
aqueles oriuudos de fundos privados gerenciados por órgãos da administração pública
direta ou indireta.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.

A Constituição Federal, no § 2° do art. 227 é'no ar!. 244, trata da
questão especifica dos portadores de deficiência fisic", estabelecendo que:

"Art. 227 .
"§ 2 a A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e
dos edifícios de uso públicu e de fabricação de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência. "

"Ar/. 214. A lei. disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos
edifícios' de ,uso público e dos veículos de transporte coletivo
aiualm~nte existentes a fim de garantir acesso adeqwdo.às pessoas
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2~ "

Não obstante nossa Carta Magna estar prestes a completar dez anos,
a situação das pessoas P2rtadoras de deficiência fisica está longe de ser considerada

confortável. O fato de não ter sido editada, até o momento, a lei requerida pela
Constituição Federal faz com que, na maioria dos casos, não tenha havido a devida
adaptação dos logradouros e edifícios de uso público, nem tampouco dos veiculos de
transporte coletivo.

<No que se refere aos edifícios particulares. o quadrO é ainda mais
desolador. Invariavelmente, os apartamentos encontrados no mercado imobiliário não
têm espaços apropriados para o uso' por parte de pessoas portadoras de deficiência
fisica. em especial aquelas que sofrem de restrição motora grave. É comum
encontrannos portas e corredores cuja dimensão impede a passagem de cadeiras de

rodas, além ae banheiros que não dispõem do espaço nem dos equipamentos
adequados. Em alguns casos, nem mesmo wna refonna do imóvel consegue deixá-lo
apto para utilização por parte de portadores de deficiência.

Na proposição que estamos oferecendo â apreciação desta Casa
pretendemos .amenizar este problema. Considerando a competência concorrente da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios oara legislar sobre "proteção
e integração social das pessoas portadoras de deficiência" (art. 24, inciso XlV, da
Constituição 'Federal). elaboramos projeto de lei que estabelece a exigência de um
percentual mínimo de cinco por cento das unidades adaptadas para a utilização por
pessoas por.tadoras de deficiência fisica, em empreendimentos imobiliários
financiados com recursos públicos.

Diante ,da ímpârtáncía da matéria em foco para o pleno gozo dos
direitos das pessoas portado.ras de deficiência fisica e dos idosos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Pares p:m1 a rápida aprovação do projeto de lei que oro
apresentamos.

Sala das Sessões, em S de março de 1998

DePutad~J~~

LEGISLAÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO 11
Da União
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Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

I -, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;
....... ~ ..

'XIll- assistência jurídica e defer.;úria públíca;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de

deficiência;
XV - proteção à infãncia e àjuventude;

TÍTULOvrn
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do E~tado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profis~ionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência fam1Iiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo, de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
..................................................................: .

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos
edificios de uso público e dos veículos de transporte coletivo
atualmente éxistentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2°.•

PROJETO DE LEI N! 4.221, DE 1998
(Do Sr. João Fassarella)

Altera a Lei n2 9.530, de 10 de dezembro de 1997, para excluir o
Fundo Nacional de Assistência Social e o Fundo Nacional da
Criança e do Adolescente da regra de destinaçao de superávits
para a amortizaç~o da divida pública federal.

(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O § 2° do art. 1° da Lei nO 9.530, de \O de dezembro de 1997
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. la .

-§ 2° Não se aplica o disposto neste
artigo aos fundos constitucionais
administrados pelas instituições fmanceiras
de que trata o art. 159, inciso l, alínea "c",
da Constituição Federal, aos que interessam
a defesa nacional, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, ao Fundo Nacional de
Saúde - FNS, ao Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS e ao Fundo
Nacional da Criança e do Adolescente 
FNCA."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. JO Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da proposição que apresentamos é retirar os Fundos
Nacionais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente da norma que
determina a destinação de toãos os superávits financeiros· eventualmente
verificados em fundos de natureza contábil para a amortização da dívida pública
federal.

Mas se, por acaso, em um exercicio específico se verificarem saldos
fmanceiros. não tem o menor cabimento destinar esses recursos para a
amortização de dívida pública'A destinação óbvia, em um caso destes, é a
,transferência do saldo para o exercício subseqüente, mecanismo a1íás que já era
utilizado antes da vigência da lei que agora pretendemos alterar.

Diante do que toi exposto é que esperamos contar com o apoio dos
nobres Colegas para ver aprovada a presente proposição.

Sala das Sessões, em 5 de março de.I998

(hrft-~i-U1
Deputado Jf{f6 FASSA+ELLA

LEGISLAÇÃO 'CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

LEI N2 9.530, DE 10 DE DEZEllBRO DE 1997

Displie sobtc a utilizaç10 dos dividendos c do
superávit financeiro de fundos e de entidades
da Administração Pública FcdcraJ indirca, c
dá outras providencias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:'
Art. I' Serão destinados à amortização da divida pública federo!:

I· a receita do Tesouro Nacional decorrente d9 pagamento de participaçõeJ c
dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive 00

relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores;
11 .. O superávit financeiro dos fwtdos, das autarquias c das fundações, integrantes do

orçamento fiscal e da seguridade social. apUI'i1do no balanço patrimonial do exercício de 1997 e
seguintes. nos tennos do art. 43. § 2D

, da Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados: o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; o Fundo Nacional da Cultura - FNC, c
05 recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos com finalidade espccífi~
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111 - as disponibilidades financeiras destinadas aos fundos, às autarquias c às
fundações. existentes em poder do Tesouro Nacional, no encerramento do exercício de 1996 não
comprometidas com os restos a pagar nem compromissadas com operações de financiamento'com
conuato já assinados ou em fase de contratação, desde que protocolados na instituição antes de 31
de outubro de 1997;

IV - o pro'duto da arrecadação de que tratal\1.o art. 85 da Lei n' 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e o art. 40 da Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995.

§ l- Para cwnprimento do disposto neste artigo. os fundos, as autarquias c as
~daç?cs. recolherão aO Tesouro Nacional os respectivos superávits. tão logo se encontrem
dlspomvcls os recursos financeiros correspondentes.

. . . § 2- Não ~ aplica o disposto neste artigo aos fundos constitucionais administrados
pelas I,nstitUIçõcs fmanCClI'3S de que trata o a.rt. 159, inciso I, ~nea U c", da ConstituiçJo. c aos que
interessam a defesa nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador· FAT ao Fundo Nacional de
Saúde - FNS. . '

Art. 28 Esta Lei entra em vigor na data de sua. publicação.
Art. 3- Revogam·se as disposições em contrário.
Bt:isili.. 10 de dezembro de 1997; 176· da Independência e 109' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Antonio Kandir

ME!lIDA P.RDVISÓRIA tH2 1.63~{ nE 12 DE DEZEMBRQ PE 1997

Dá nova ~edaçãD ao art.' 111 da Lei nll 9.530, de 10 de
dezembro4e 1997.

., O PRES~ENTE ~A REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
ConstitUIção, adota a segwnte Medida Provisór,ia, com força de lei:

. An. 112 O art. 112 da Lei Dll 9.530, de 10 de dezembro de 1997. passa a vigorar com a
segumte redação:

"Art. I' .............................._ ~: ,' .

TI - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e das timdações, integrantes do
orçamento fiscal e da seguridade social, apUIlldo no baJan>o patrimnnia1 da exercício de 1997 e
seguintes, nos tennos do' llrt. 43, § 2', da Lei n' 4320, de 17 de março de 1964, ressalvados o do
Fundo Nocional de Desenvolvimento da Edw:ação • FNDE, o do Fundo Nacional da Cultura-
FNC, o do Fundo de Defesa da J;conomia Cafeeira - FUNCAFÉ e os recursqs provenientes de
contribuiçiles diretas dos servidores públicos com finalidade especifica;

.........................- - _ .
Art. 2' Esta Medida Provisória entra em vigor na datade sua publicaçlo.

Brasilia, 12 de dezernbro de 199~; 176' da Independência e llJ9"daRepública.

fERNANOO HENRIQUE CARDOSO
l'edro Malan
Antonio Kandir

PROJETO DE LEI N~ 4.222, DE 1998
( Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Altera a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 199&.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.923, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1D ~ A perda por Estado ou Município, com,a contribuição ao

Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério, na relação de retenção/distribuição. não será superior a 1% (hum por cento) da

respectiva receita global orçamentária do exercício imediatamente anterior.

Art. 2° ~ A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Tendo entrado em vigência a l° de janeiro deste ano (1998), o Fundo

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério trouxe algumas

surpresas.

Um dado foi a perda excessiva por algumos unidades da Federação,

como o Estado do Rio de Janeiro e a Cidade do Recife.

o Estado apelou paro. uma rcfanna tributária, tendo por base o aumento

de alíquotas do ICMS. com diversos efeitos danosos. Mas os Municípios não tem a mesma

elasticidade tributária.

Voltando ao Recife, ternos que a sua perda com o fundo chega a 3% de

sua receita global em 1997 e mais de metade do montante efetivamente destinado a

investimentos.

. E tudo isso se toma mais grave quando se sabe que alguns indicadores,

dependentes de decisão singular de autoridade administrativa pode por si só alterar

substancialmente o quadro de ganhos e perdas.

Exemplificando: o Conselho Nacional de Eilucação fixou em R$

390.00 (trezentos e noventa reais), O custo médio anual de um aluno do curso fundamental.

Mas o Excelentíssimo Senhor Presidente da República editou o Decreto nO 2.440. de 23 de

dezembro de 1997, baixando este valor para R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), o que

beneficiou a União reduzindo a possibilidade de suplementação do Fundo com recursos

federais. mas alterou bastante o quadro de "perde e ganha" e~.re~ação aos municípios e

estados.

Impõe-se, assim~' que estas perdas tenham um limite legal fundado em

c~tê?o justo. a fim de que o Fundo não venha a ter resultados perversos e não previstos em

. sua discussão no Legislativo, que é o sacrifício demasiado por parte de estado e município.

Certos de que esta egrégia Câmara dos Deputado...acolherá proposta

que se concilia com os princípios constitucionais do equilibrio federativo e com o princípio'

da autonomia política e financeira dos estados e municípios. subscrevemos este projeto de lei.

S:;tlaas Sessões, em ()J -:i"e mar[:d,1998.

--\ ' I' '"." ,..............~ L-.' Ll""-'"'-~

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA e:::::.-

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS • CeDI"

LEI N° 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO. DE 1996

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, NA
FORMA PREVISTA NO ART. 60, § 7°,
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 6° - A União complementará os recursos do Fundo a que se
refere o art. 1° sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente.
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§ 1° - O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o dispostô no §
4°, será fixado por ato do· Presidente da República e nunca será
inferior á razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a
matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do
total estimado de novas matrículas, observado o disposto no art.. 2°,
§ 1°, incisos I ~ I. .

§ 2° - As estatísticas necessárias ao cálculo do valor anual
mínimo por aluno, inclusive as estimativas de matrículas, terão como
base o censo educacional realizado pejo Ministério da Educação e do
Desporto, anualmente, e publicado no Diário Oficial da União.

§ 3° - As transferências dos recursos complementares a que se
refere este artigo serão realizadas mensal e diretamente às contas
específicas a que se refere o art. 3°. .

§ 4° - No primeiro ano de vigência desta Lei, o valor mínimo
anual por aluno, a que se refere este artigo, será de R$ 300,00
(trezentos reais).

§ 5° (VETADO)

DECRETO N° 2:440, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
FIXA O VALaR MINIMO A QUE SE
REFERE O ARTIGO 6° DA LEI N° 9.424,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Art. l° É fixado, para o exercício de 1998, em R$ 315,00.
(trezentos e quinze reais) por aluno, o valor mínimo anual a que se"
refere o artigo 6° da Lei n° 9.424, de 24 de fevereiro de 1996.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

PROJETO DE LEI N° 4.223, DE 1998
(Do Sr. Wilson Cignachi)

Altera o artigo 15, § lQ, da Lei n~;5.9911 de 17 de dezembro. de
1973.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 4.385, DE 1994f

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O § 1° do art. 15 da Lei nO 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 .
....................................

..........§· ..i~ ..A..·~~~~~~~~ ..d;.. ·;é~nico respo~sável ser~

obrigatória Jurante todo o horário de funcionamento das farmáCIas e podera
ser em horário parcial nas drogarias."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revog un-se as disposições em contrário.

JllSTIFICAÇÃO

A d ganas em géral experimentam, atualmente, grande
s ro • . oferecer

dificuldade de encontrar profi~sionais famIaceullcos nara. .

orientação especializada em temp.ot~ntegral aeos:esCh:~:~~lecimentos somente
Tendo em VIS a que.. ., .

. . dutos acabados, em suas enibalagen.s ongm~Js, e
~~~~~~~z~~ ~~~ria das vezes, às prescríções. dos profiss~nals tm~~~~os~
não é imprescind'ivcl 'quc o farmacêutico estcJa presente uran e
tempo dc funcionamento da drogana. 'd' d número de

Para SOlUC10tlar o problema , o gr:;n e , '
dr arias com dificuldade de ter um técnico rcsponsavel fa~a~eutl~o
du~~nte todo o horário do seu funcionamento. apresentamos este I. roJeto e

Lei. Entendemos que a realidade d~: con:ércio f~.:acê~t~~
exi e uma solução deste tipo para que OS estabeleCImentos ~ao S ~
obrfgados a fecharem as suas portas e, assim aumentarem o contmgente de

desempregados do Pais. . . b 1 gas
Pela relevância do assunto, sohclto aos no re.s co e

desta Casa Legislativa, a atenção e a aprovação deste Projeto de LeI.

Sala das Sessões, em 05 de Março de 1998.

.=-·2;'~· ;A
Deputado WILSON CIGNACHI

"J,EGISI,.AÇÃ:O CriADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS' CeDI"

LEI NQ

5.991, DE 17 DE DEZEMBRO:DE 19-73

DISPÕE SOBRE O CONTROLE SANITÁRJO
DO COMÉRCIO DE DROGAS,
MEDICAMENTOS, INSUMOS
FARMACÊ.UTICOS E CORRELATOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO IV
Da Assistência e Responsabilidade Técnicas

Art. 15. - A farmácia e a drogaria terão,. obrigatoriamente, a
asgistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de
Farmácia, na forma da lei.

§ ]O - A presença do técnico responsável será obrigatória durante
todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

§ 2° - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter
técnico responsável substiiuto, para os casos de impedimento ou
ausência do titular.

§ 3° - Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade
da existência de farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico, °
órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos
sob a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de
farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho Regional de
Farmácia, na forma da lei.
................................................................................................................
. .
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Caros colegas, é uma imoralidade a constru
ção de um império da celulose sobre as terras dos
tupiniquim e guarani. Vamos apenas recordar mais
um pouco a história: desde 1610 foi reservada aos
tupiniquim uma sesmaria naquela região por defini
ção da Coroa portuguesa. Nela viveu este povo tran
qüilamente, apesar da ocupação paulatina de gran
de parte da área por colonos portugueses e italia
nos. Em 1940, subsidiado pelo Govemo do Estado,
a Companhia Ferro e Aço iniciou o desmatamento
no norte do Espírito Santo para a produção de car
vão vegetal. Nesse período, parte da floresta reser
vada aos tupiniquim foi atingida. Entretanto, até
1950, segundo o IBGE, o Município de Aracruz tinha
60% das florestas nativas. Em 1967, por iniciativa do
Governo Federal, com o apoio do Governo Estadual,
a multinacional Aracruz Celulose estabeleceu na
quele Município a derrubada de floresta para plantio

_ Sr. Presidente, Sr. Presidente, nobres colegas, traço estas
considerações para chamar a atenção desta Casa
para os fatos que se sucedem no nosso Estado em
torno da demarcação das terras dos índios tupini
quim-guarani, com a proposta de ampliação das ter
ras indígenas Comboios, Pau-Brasil e Caieiras Ve
lha. Permitam-me reproduzir, para o entendimento
de todos, um poúco da história desta reivindicação.

As sociedades indígenas tupiniquim e guarani
requereram junto à Fundação Nacional do índio (FU
NAI), em 12 de junho de 1993, a ampliação das ter
ras indígenas Pau-Brasil, Caieiras Velha e Com
boios, totalizando um acréscimo 13.579 hectares à
área atual. De todos os estudos técnicos, realizados
neste últimos quatro anos, resultou o reconhecimen
to da área como de direito indígena, bem como da
necessidade urgente de ampliação da área atual. Do
mesmo modo, todas as impugnações apresentadas
pela atual ocupante da área reivindicada, a multina-
cional Aracruz Celulose S/A, foram rejeitadas. O Re
latório Final, entregue ao Ministro da Justiça, no últi
mo dia 2 do corrente mês, confirmou todas as con
clusões anteriores. Portanto, estaria o assunto tran
qüilamente solucionado, se não fosse um detalhe: a
empresa Aracruz Celulose afirma que o investimento
de 3 bilhões de dólares não poderá ser prejudicado
por causa dos interesses dos indígenas. As terras
reivindicadas pelas comunidades indígenas foram
lhes tomadas pela empresa Aracruz Celulose, que
as utiliza para o I plantio de eucaliptos. Assim, aten
dendo mais aos interesses desta empresa, o Minis
tro da Justiça exarou despacho, datado de 6 de mar
ço, onde reconhece a ampliação das terras em ape
nas 2.571 hectares.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

o SR. NILSON GIJ;3S0N
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co
munico a V.Exa. que vamos entrar com uma propos
ta de emenda à,Constituição, nas Disposições Tran
sitórias, referente à prorrogação, até o dia 31 de de
zembro de 2002, do mandato do atual Presidente dfl
República, bem como o de seu Vice-Presidente.

Por coincidência, há pouco, às 12h30min, rece
bi telefonema do Congresso da Argentina, pediodo
que eu mandasse cópia da referida proposta por fax.
Já o fiz. Acredito que o Presidente. Carlos Menem
está interessado na prorrogação do seu mandato.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Coser.

O SR. JOÃO COSER (Bloco/PT-ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, todos temos acompanhado, ao longo dos últi
mos anos, a luta indígena pela demarcação de suas
terras, direito este reconhecido constitucionalmente,
desde 1988. No entanto, ao longo deste tempo, o
poder público atua em regra contra os direitos dos
índios. É de se lembrar, por exemplo, o ato do ex-Mi
nistro da Justiça Nelson Jobim, contra o Decreto nº
1.775/96, atendendo aos interesses das grandes
empresas para que se revisassem todos os atos de
demarcação já feitos. À época, a pressão dirigia-se
contra a reserva ianomami.

Esta é uma luta antiga, datando dos idos de
1500, quando os portugueses invadiram e se apro
priaram de todas as terras quanto, à época, pudes
sem dominar. Desde então, o Estado brasileiro assu
miu o papel de defensor dos interesses contrários
aos indígenas. E o fez com base na força, no exter
mínio da população indígena. Felizmente, a resistên
cia desses povos tem sido admirável. Se muitos fo
ram exterminados, aqueles que sobreviveram aos
massacres continuam lutando para garantir sua au
tonomia através da auto-organização. Bons ventos
sopram em outras direções, com as comunidades
conquistando, através da auto-organização, a sua in
dependência, a sua cidadania. A terra sempre foi e
sempre será elemento fundamental para sua sobre
vivência física e cultural.
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de eucalipto. Todo esse processo acontece de forma ocupam, rejeitando, nesse particular, as con-
agressiva, com a exclusão dos povos ali localizados. testações oferecidas'.
A partir de então os tupiniquim e guarani deflagra- As citações que o senhor faz do relató-
ram uma luta pela demarcação de 6.500 hectares. rio apresentado pelo Grupo Técnico do ano
Vale ressaltar que, após a extinção de mais de 15 al- de 1979 não são verdadeiras. Sempre rei-
deias tupiniquim, restavam à época aproximadamen- vindicamos as terras que nos pertencem e
te apenas 500 índios. A conclusão foi um acordo es- que foram invadidas pela Aracruz Celulose.
púrio entre a empresa Aracruz Celulose e a FUNAI, A área proposta para a demarcação em
em 1983, reduzindo a área reivindicada a apenas 1979 foi a que conseguimos recuperar na-
4.5()0 hectares, sendo que 2.500 hectares reserva- quele momento de conflito com a empresa.
dos à área de Comboios, que não estavam incluídos A FUNAI não realizou nenhum estudo para
na reivindicação original. Após 10 anos, com o au- reconhecer o nosso direito e a proposta de
mento populacional, estes povos decidiram, legitima- área foi feita pelo Grupo Técnico em apenas
mente, retomar parte das terras que tradicionalmen- 10 dias de trabalho.
te lhes pertencem. A decisão não reconhece os nossos di-

A FUNAI procurou o apoio da Polícia Federal, reitos, mas atende perfeitamente aos inte-
que por decência não se envolveu na questão, pois resses da Aracruz Celulose. No dia 8 de fe-
sabia ser uma comunidade indígena e não aceitou vereiro de 1998 a empresa nos propôs um
cumprir este papel. Pediu, então, aos índios que acordo, oferecendo uma ampliação de terras
suspendessem a autodemarcação, mas estes, de- exatamente igual à que consta no vosso
pois de reunião com dirigentes daquele órgão, deci- despacho. Só podemos concluir que o Mi-
diram não atender ao pedido. nistro baseou-se não nos estudos realizados

Neste momento, os índios estão reunidos com pela FUNAI, mas nos interesses da Aracruz
os dirigentes da FUNAI, mas não suspenderam a Celulose.
autodemarcação. Algo em tomo de seis quilômetros A nossa indignação é grande porque a
foram demarcados. A tendência é de que essas ne- vossa decisão nega a ampliação da área de
gociações continuem hoje à tarde e amanhã. Comboios, condenando esta comunidade in-

O Movimento Social do Estado do Espírito dígena a continuar vivendo em urna área onde
Santo, a Central Sindical, o Movimento dos Traba- 95% da sua superfície são constituídos por
Ihadores Ruràis Sem-Terra, vários sindicatos, as areia, imprópria para atividades produtivas.
igrejas e divers,as bancadas de partidos políticos es- Por tudo isto, somos obrigados a rejei-
tão acompanhando a ação dos índios no Espírito tar esta decisão e anunciar que faremos a
Santo. autodemarcação dos 13.579 hectares para

Diante destes fatos, faço por registrar, como retomar a posse das terras que tradicional-
parte deste pronunciamento, o que afirmam as comu- mente nos pertencem.
nidades indígenas, em carta enviada ao Ministro. Afir- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
mam, avaliando o conteúdo do referido despacho: resta qualquer dúvida quanto ao conflito iminente. E

A decisão é um desrespeito aos nos- neste nos posicionamos ao lado da comunidade in-
sos direitos e à própria Constituição Federal, dígena. Não desejávamos que a controvérsia tomas-
que no seu artigo 231 reconhece aos índios se este rumo. Mas, diante dos fatos, computamos
os direitos originários sobre as terras que como justa a decisão da comunidade, ao mesmo
tradicionalmente ocupam. Em vosso despa- tempo em que apelamos para que a autoridade res-
cho é rejeitada uma das condições para defi- ponsável reveja sua posição. É inadmissível que se
nição das terras tradicionalmente ocupadas possa simplesmente negar todas as evidências téc-
pelos índios - as utilizadas para suas ativi- nicas, sociais e históricas, e se atente, mais uma
dades produtivas - por se tratar de terras vez, contra os direitos dos povos nativos desta terra.
ocupadas por eucaliptos. No entanto, em Não há que se dizer que a autodemarcação es-
despacho anterior, de 04.08.97, e neste o teja sendo feita ao arrepio do conhecimento da so-
senhor acolhe as conclusões expendidas ciedade, ou que o Governo desconheça o conflito e
pelo Órgão Indigenista, reconhecendo a legi- suas causas. A comunidade anunciou publicamente
timidade do direito dos índios à posse per- sua decisão, isto depois de esgotadas todas as for-
manente das terras que tradicionalmente mas de negociação, de estudos. A ela, portanto, so-
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mente resta tomar esta decisão limite para que te- Se o tema do emprego encontra-se na ordem
nha seus direitos respeitados. do dia, não menos o tema da violência, principal-

É lógico e evidente, Sr. Presidente, que gosta- mente aquela que se refere ao gênero. Para comba-
ríamos que esse fato não estivesse ocorrendo e que ter tal realidade, 'propõe-se a criação de varas especia-
o Ministro da Justiça, cumprindo seu papel, tivesse Iizadas de atendimento à mulher vítima de violência; a
efetivamente seguido as orientações técnicas, as criação de casa abrigo para mulheres vítimas da vio-
pesquisas e feito a autodemarcação automat- lência; a reformulação do Código. Penal, no sentido de
icamente, como era esperado. Mas, lamentavelmen- incluir as agressões de natureza sexual no título que
te, isso não aconteceu e, neste momento, colocamo- trata dos crimes contra a pessoa e a implantação das
nos ao lado das comunidades indígenas do Estado delegacias de atendimento à mulher, com estrutura ne-
de Espírito Santo. cessária para um atendimento rápido e eficiente.

Por úttimo, Sr. Presidente, gostaria de lembrar o
Às comunidades indígenas do Espírito Santo, Encontro Internacional de Solidariedade entre Mulheres,

nossa solidariedade, ,na certeza de que a terra per- que acontecerá em abril deste ano em Cuba, evento
tence aos justos. que buscará criar uma rede de solidariedade entre as

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo mulheres do mundo inteiro, em especial do TerCeiro
a abordar outro assunto. Entre tantos temas impor- Mundo, para o enfrentamento ao· bloqueio econômico e
tantes, não poderia deixar de prestar homenagem às político imposto pelo Estados Unidos àquele povo.
mulheres, principalmente às trabalhadoras, por oca- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, permi-
sião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. ta-nos ousar dizer que, se ainda, na maioria das ve-
Para tanto, gostaria de trazer à memória de todos a zes, estamos restritos à compreensão meramente
coragem das 129 trabalhadoras assassinadas em 8 intelectual da luta das mulheres, afirmamos qu~ é
de março de 1857, dentro de uma fábrica têxtil nos justamente graças aos antagonismos que esta luta
Estados Unidos da América. Este fato nos levou a evidencia que pode advir um processo de transfor-
instituir este dia do ano como o Dia Internacional da mação mais profundo em nossa sociedade, à medi-
Mulher, uma data representativa para todos os tra- da que vemos e acreditamos na construção de rela-
balhadores, porque forjada na luta de resistência à ções igualitárias entre homens e mulheres.
exploração do trabalho. Para concluir meu pronunciamento, Sr. Presi-

dente, neste minuto final, desejo, como fizeram ou-
Deste então podemos dizer que a sociedade tros Parlamentares\ segunda e terça-feira passadas,

tem evoluído graças aos diversos movimentos, à for- manifestar minha solidariedade e meu apoio não só
ça que emprestam à democratização das relações às mulheres brasileiras, como também às do mundo
sociais, na busca da igualdade real, não apenas for- inteiro, que, com o tempo, vêm evoluindo, vêm avan-
mal, legal. Neste sentido, reputo como de extrema çando na democratização, na busca de liberdade e
importância a IV Conferência Mundial de Pequim, na luta contra a discriminação.
acontecida em 1995, onde 43 mil mulheres do mun- Esta é nossa visão também sobre o papel da
do inteiro puderam analisar o significado do neolibe- mulher na sociedade capixaba e a sua luta, que
ralismo, que empobrece principalmente a população deve contar com o apoio dos homens que realmente
feminina trabalhadora. As bandeiras de luta decidi- honram essa condição.
das naquele encontro hoje estão incorporadas pelos Fica nosso carinho, nosso respeito e também
diversos movimentos organizados em todo o mundo. nosso empenho para que cada vez mais essas com-
No Brasil, é de se lembrar que estas reivindicações panheiras assumam papéis preponderantes na so-
foram traduzidas em um documento denominado ciedade brasileira e também na sociedade capixaba.
-Estratégias da Igualdade", entregue ao Governo Fe- Portanto, singelamente, queremos desejar a todas
deral. Deste documento quero destacar o que propu- as companheiras muita força, acreditando nesta gar-
seram para o combate à pobreza: salário igual para ra, na luta por uma nova sociedade.
trabalho igual; elaboração de programas de geração
de emprego e renda, voltados especificamente para Durante o discurso do Sr. João Coser,
as mulheres; capacitação das mulheres, preparan- o Sr. Nelson Trad, 2!l Secretário, deixa a ca-
do-as para o mercado de trabalho; extensão às mu- deira da Presidência, que é ocupada pelo
Iheres indígenas dos pressupostos dos direitos hu- Sr. José Maurício, Suplente de Secretário.

manos; e garantia de que as mulheres negras te- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
nham os mesmos direitos de acesso ao trabalho. do a palavra ao nobre Deputado Miguel Rossetto.
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O SR. MIGUEL ROSSETTO (Bloco/PT - RS. ção pelo ocorrido durante a desocupação da área to-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e mada por trabalhadores na cidade de Santo Antônio
Srs. Deputados, semana passada, no Rio Grande do das Missões.
Sul, milhares de trabalhadores retomaram a luta por Não podemos aceitar que, mais de uma vez,
justiça &ocial. > com uma violência não vista, policiais militares, ca-

Refiro-me a mais de 3.500 famílias de trabalha- vaiaria, tropa de choque e cachorros sejam utiliza-
dores rurais sem-terra que reagiram à absoluta dos para reprimir crianças, homens e mulheres que
omissão do Governo Fernando Henrique Cardoso e lutam por justiça social. Esta é a barbárie que vem
do Governo Estadual de Antônio Britto em resolver o sendo sustentada e reproduzida por um Governo ab-
problema da grave crise agrária e social do nosso solutamente antipopular, que não tem qualquer com-
País. Esses Governos nada têm realizado e produzi- promisso com o desenvolvimento e com a justiça em
do em relação à tão necessária e urgente refonna nosso Estado.
agrária no nosso País. Ao contrário, temos um mo- Fica aqui, portanto, a nossa mais irrestrita e
delo excludente, ampliador da pobreza e incapaz de ampla solidariedade a esses lutadores sociais, luta-
produzir justiça social no nosso País. dores pela causa da justiça, da democracia, de uma

Com razão, legitimidade e por uma questão de vida melhor. E, ao mesmo tempo, manifestamos
sobrevivência, esses milhares de trabalhadores, com nosso mais veemente repúdio à atitude do Sr. Antô-
coragem, dignidade e organização, resolveram lutar nio Britto, que novamente reafirma o seu caráter au-
por essa justiça social. Na semana passada ocupa- toritário, o seu caráter de absoluto desrespeito para
ram terras ociosas, fazendas que agridem o interes- com a justiça no Estado do Rio Grande do Sul.·
se social do nosso Estado e do nosso País, áreas de Fica aqui o chamamento para acabarmos defi-
especulação, em que nada é produzido, em que não nitivamente com esta prática, com esta cultura de,
se gera qualquer riqueza, renda ou emprego. no final do século, ainda tratar os graves problemas

Essas famílias ocuparam legitimamente, em sociais do nosso País como problemas de polícia,
defesa da sobrevivência e de um País mais justo, como fizeram com esses companheiros, como se
milhares de hectares que são hoje absolutamente criminosos fossem. Criminosos, Sr. Presidente, são
improdutivos e constituem a verdadeira realidade aqueles que legitimam esta ordem injusta; são aque~

anti-social que não mais queremos para o Brasil. les que com ações políticas como a do Sr. Antônio
Desde já, deixo aqui registrada nossa integral Britto perpetuam a injustiça social, a miséria e a ex-

solidariedade a esses lutadores, homens e mulhe- clusão em nosso Estado e em nosso País.
res, que com coragem - repito - rompem as cercas O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT - PRo Sem
da miséria e da pobreza, as cercas do autoritarismo, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
as cercas do latifúndio e do atraso no meu Estado. putados, é mais uma vez com espanto e perplexida-

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- de que ocupo esta tribuna, reconhecendo que o Bra-
dos, mais uma vez o Governo Antônio Britto reage sil é de fato um país onde o impossível, o inimaginá-
da fonna mais autoritária, antidemocrática e anti-so- vel, o inconcebív~1 é a mais pura e dura realidade,
cial; um Governo que não tem demonstrado nenhum principalmente com o Governo que temos. Aqui a
compromisso com os graves problemas sociais do realidade ultrapassa de longe a ficção, a imaginação
povo gaúcho; um Governo que é rápido em transferir ou qualquer tipo de sonho que possamos ter. Mas,
os recursos públicos para meia dúzia de grupos pri- infelizmente, o que ocorre neste País não eleva, não
vilegiados; um Governo que não toma qualquer ini- cria, não produz; ao contrário, mata, destrói, estraga,
ciativa para estabelecer um diálogo sério e re~pon- prejudica.
sável e oferecer alternativas concretas para solucio- Na semana passada, Sr. Presidente, pretendia
nar os graves problemas do nosso Estado, mas tem falar sobre o caso Sérgio Naya e Palace 11, o desa-
sido absolutamente rápido, ágil e eficiente em repri~ bamento do prédio no Rio de Janeiro, que causou
mir a luta por justiça social no Rio Grande do Sul. tantas mortes e tanta infelicidade. Meses atrás tenta-

Nós, que já estamos acostumados com a tru- va ocupar esta tribuna para falar sobre a injustiça
culência, o autoritarismo e a covardia daqueles Go- praticada contra homens e mulheres que acredita-
vernos que nada realizam em defesa do bem-estar ram na Encol. No entanto, impedido de fazê-lo por
coletivo e que não medem esforços para reprimir os razões de força maior, dizia comigo mesmo: não faz
verdadeiros lutadores por justiça social e democracia mal, na semana que vem esse assunto ainda vai ser
em nosso Estado, queremos registrar noss.a indigna- atual, vai ser palpitante, porque é impossível que
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algo pior aconteça nos próximos meses e, quiçá, nos der, superado, que buscava gastar com a doença,
próximos anos. por outro modelo, que visa implantar no País a saú-

Qual não foi o meu espanto, Sr. Presidente, de preventiva, para que as pessoas não adoeçam.
Sras. e Srs. Deputados, quando domingo à noite, re- Esse modelo traz consigo a descentralização,
tornando de uma viagem ao interior do meu Estado, levandQ a prática da saúde aos Municípios, fazendo
ouvi pelo rádio as notícias sobre o que fora de fato a com que os recurSos saiam de Brasília e cheguem
corwenção do PMDB. às -comunidades a que se destinam, sem desvios.

Quanta corrupção! Os vendilhões do templo Com esse programa do Ministério da Saúde,
são crianças inocentes, são anjos puros, diante da- busca-se atender à preservação da saúde com re-
quilo que os jornais estão retratando e do que os cursos do Tesouro Nacional, do Tesouro dos Esta-
próprios companheiros do PMDB estão declarando à dos e dos Municípios, e visa afastar aquela política
imprensa. que privilegiava o tratamento hospitalar.

Itamar Franco, nosso ex-Presidente, uma das Essa política, que tão bons resultados prenun-
maiores personalidades deste País, parque, eú diria, cia - aliás, o próprio Presidente classificou de políti-
na sua quase insignificância, soube fazer acontecer ca revolucionária em matéria de saúde -, tem "por ob-
a transformação deste País, disse o seguinte: quem jetivo, sem dúvida alguma, levar saúde pública a
comprou ganhou; quem não comprou perdeu. toda a população brasileira, de todas as origens, de

É esta exatamente a prática desta Casa, deste qualquer situação econômica. Com isso, todos os
Governo que estamos acompanhando há três lon- brasileiros podem ter acesso à preservação de sua
gos anos e contra o qual nada se faz; nenhuma ati- saúde e à adoção de praticas que a preservem.
tude se toma. É simplesmente espantoso que tenha- Esse modelo, como é natural em toda inova-
mos de acompanhar a compra de tudo o quanto se ção, contraria interesses corporativos, interesses in-
quer ganhar, quando isso deveria ocorrer por convic- termediários, chego a afirmar, até interesses de cor-
ção, ideologia, comportamento ético. Transformaram rupção, que permeava alguns segmentos de atua-
este País em um mar de lama no qual se chafurda ção no Ministério da Saúde.
como numa pocilga entre imundícies permanentes.

Sr. Presidente, quero registrar o meu mais vee- Esses setores, contrariados nos seus interes-
mente repúdio a essa prática a que venho assistindo ses, têm movido uma sórdida campanha, no meu
nesta Casa. A propósito, numa importante votação, entender, no sentido de desacreditar a figura do Mi-
nos meados do mês de fevereiro, eu estava nesta nistro Carlos Albuquerque e a política do Governo
Casa e escutava companheiros Deputados dizendo Federal em matéria de saúde.
um para o outro: Hoje, resolvi meu problema. Hoje, Quero aqui expressar o meu apoio a esta políti-
tirei o meu da reta. Hoje, realizei o sonho da minha ca do Governo, ao Ministro da Saúde, sem desco-
vida. nhecer que () cargo de Ministro é da oonfiança do Sr.

Depois, olhando para este painel, víamos qual Presidente da República, que nem um Ministro é
tinha sido o preço vil da traição, da morte do povo eterno e que, em circunstâncias políticas, o Presi-
brasileiro, crucificado qual Cristo, entregue por 30 vis . dente da República pode adotar medidas visando
denários, por 30 vis moedas. substituir seu Ministério.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enca- Portanto, minha atitude não é contra qualquer
minho projeto de lei que toma obrigatória a publica- pretendente ao Ministério da Saúde, mas de apreço
ção pelas empresas do comprovante de recolhimen- à atuação do Ministro Carlos Albuquerque, de apre-
to das contribuições previdenciárias e também re- ço ao modelo de política de saúde que está sendo
querimento de informações ao Ministro da Fazenda implantado no Ministério da Saúde.
sobre dados da cobrança do Imposto Territorial Estou tentando conseguir manifestação de co-
Rural-ITR. legas Parlamentares no sentido de expressarmos

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. nosso apreço a essa política, que precisa ser preser-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e vada a qualquer custo. Se quisermos fazer da saúde
Srs. Deputados, tenho procurado comemorar a polí- pública uma verdadeira política que cuide da saúde
tica de saúde implantada pelo Presidente Fernando da população brasileira, temos que defender esse
Henrique e conduzida pelo Ministro Carlos Albuquer- projeto que tira do seu caminho desvios, pedágios,
que. Trata-se de nova postura em matéria de saúde comissões, interesses econômicos. Vamos preser-
pública no País, trocando um modelo, no meu enten- var essa verdadeira política de saúde, que, pela pri-



Não é raro, Sr. Presidente, ler na imprensa e
ouvir comentários de que um Prefeito ou um Gover
nador de Estado, por exemplo, envolvido na prática
de delitos comuns, irá, após deixar o Governo, bus
car o mandato parlamentar para assegurar sua imu
nidade. Parece que já se incorporou, dolorosamente,
à cultura nacional que mandatários que praticam 'na
esfera executiva crimes comuns preéisam, depois,
buscar o mandato parlamentar para ter imunidade,
para fugir à Justiça - aliás, não é outra coisa o que
hoje se comenta no meu Estado, Santa Catarina.

A Casa do povo brasileiro, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, este templo sagrado da rep
resentação popular não pode virar um esconderijo
de malfeitores. Temos a obrigação, sim - e esta é a
lição da crise que tivemos há pouco -, de rever nos
sa Constituição, para, mantendo as garantias do
exercício do mandato, eliminar da Carta o absurdo, a
aberração da irresponsabilidade criminal dos Parla
mentares. E não faltam oportunidades, não faltam
meios, pois temos projetos já apresentados à Casa e
ao Senado Federal. Basta decisão política, a vonta
de moral de modificar isso, que é uma exigência da
sociedade brasileira, que estamos aqui para repre
sentar.

Sr. Presidente, quero referir-me a outro assunto.
Um pedaço da Itália no Vale do Itajaí. Assim é

Rodeio, a mais italiana das cidades catarinenses,
Município que no próximo dia 14 comemora 60 anos
de emancipação político-administrativa.

A vida dos rodeenses está centrada nas ori
gens de sua fundação, realizada em 1875 por 114
famílias vindas do norte da Itália, o Tirol, então sob o
domínio do império austro-húngaro. Vinham de Tren-
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meira vez, irá chegar a todos os recantos do País, que proferir no exercício do seu mandato. Esta é
visando efetivamente à saúde da população brasileira. uma garantia universalmente aceita .da integralidade

Concluo o meu discurso, Sr. Presidente, sem do exercício da representação popular.
que V.Exa. tenha-me concedido um minuto de tole- Creio, no entanto, que episódios como os que
rância, como é normal que faça com outros colegas. recentemente presenciamos e que atingem brutal-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Depu- mente a imagem pública do Congresso Nacional in-
tado Nelson Marchezan, V.Exa. está sendo injusto dicam que a sociedade brasileira não aceita mais a
com a Presidência, porque é exatamente o contrário idéia da imunidade formal a que impede que um De-
do que V.Exa. está informando. putado possa ser processado sem autorização da

Reiterativamente concedo um minuto a V.Exa., Casa.
desde que também~tenha tolerância e respeito regi- Esta imunidade - é bom que se frise -, que vai
mental. V.Exa. conhece perfeitamente o nosso Regi- além dos limites do mandato, para proteger o cida-
mento, pois é ex-Presidente desta Casa. dão que o Parlamentar é, não é justificável nem insti-

O SR...NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden- tucionalmente, nem poUticamente e muito menos
te, rião tive um minuto para concluir. Portanto, está moralmente. Na vertlade, o que deveria ser um insti-
encerrado o meu discurso. tuto político transformou-se, ao longo do tempo, num

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- abrigo no qual se escondem os que temem a Justi-
do a palavra ao Sr. Paulo Gouvêa. ça.

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, se alguma conseqüência positiva resultou dos
recentes acontecimentos, envolvendo mais uma vez
Parlamentares desta Casa, esta é a consciência dê
que precisamos mudar o conceito de imunidade par
lamentar.

A imunidade não é uma criação recente. Desde
a Constituição do Império, ela está consagrada em
nossas instituições. Na Constituição de 1824, previa
se a inviolabilidade do Deputado e do Senador pelas
opiniões que proferissem no exercício das suas fun
ções e a limitação também de sua prisão aos casos
de flagrante delito de pena capital ou por autorização
da própria Casa legislativa.

Aproximadamente o·mesmo foi disposto na pri
meira Constituição republicana. A Carta de 1891
previa igualmente que os Parlamentares seriam in
violáveis por suas opiniões, palavras e votos e tam
bém não poderiam ser presos nem processados
sem prévia licença de sua Câmara, salvo em casos
de flagrância em crime inafiançável.

O texto da Constituição em vigor é basicamen
te o mesmo. O art. 53 da nossa Constituição diz que
os Deputados e Senadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos. E no § 3º dispõe-se que,
desde a expedição do diploma, os membros do Con
gresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável, nem processados
criminalmente sem prévia licença de sua Casa.

Ninguém certamente discorda, Sr. Presidente,
do princípio da imunidade material, da inviolabilidade
do mandato, da necessidade de proteger o Deputa
do ou o Senador pelos atos'que praticar ou palavras
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to, que, embora não tivesse participado das guerras piração para quantos querem fazer de sua terra um
da independência da Itália, sofria as graves conse- lugar melhor para viver. Em especial, cumprimento
qüências dela decorrentes. Essas famílias buscavam os senhores Vereadores e o dinâmico Prefeito Hélio
um mundo novo e o encontraram ao longo da Picada Fiamoncini, que, com seu vice Vitor Leitempergher e
de Rodeio, onde o Dr. atto Hermann Blumenau, ad- toda a administração municipal, realizam um traba-
ministrador da colônia, lhes reservara lotes em lugar lho à altura das tradições e do que merece o Vale
inóspito e coberto de matas. Para administrar a colo- dos Trentinos.
nização, tiveram à frente o frei franciscano Luciano Rodeenses, salule e avante sempre.
Korte, considerado co-fundador de Rodeio. O SR. NEUTO DE CONTO (Bloco/PMDB-SC.

A natureza pródiga e exuberante respondeu Sem revisão çJo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
com bons resultados agrícolas ao esforço daquela Srs. Deputados, há muito tempo estou anunciando
gente de luta e de garra. Havia um sonho a realizar, desta tribuna a maior crise que este País viverá nes-
e ele foi sendo concretizado com suor, trabalho, reli- te fim de milênio, que, no nosso entendimento, é a
giosidade e muita alegria. Essas características per-'" crise do emprego.
manecem vivas na boa gente de Rodeio. a coração As estatísticas passaram a movimentar a im-
trentino pulsa nos usos e costumes preservados, na prensa escrita, falada e televisada, e o próprio.Gover-
culinária, no folclore, no dialeto trentino - uma quase no se deu conta dos números e está atuando junto a
segunda língua dos rodeenses. seus Ministérios para encontrar uma saída para esta

A economia do Município baseia-se na produ- grande crise, a crise do trabalho para o homem.
ção de arroz, banana, fumo, alimentos de subsistên- E, sem dúvida, o cidadão desempregado traz
cia. A partir de 1980, a indústria começa a tomar vul- conseqüências sérias para vários segmentos da so-
to, com destaque para o setor têxtil e para as fábri- ciedade, primeiramente para a própria Previdência.
cas de esquadrias, beneficiamento de madeira e Estamos a lutar nesta Casa p'or uma nova Previdên-
agroindústria. Rodeio busca o desenvolvimento har- cia Social, e o desemprego acaba constituindo sé-
monioso, de sorte a preservar sua identidade. a rios problemas para esta instituição, já que ela deixa
analfabetismo não tem vez, todas as crianças têm de arrecadar do cidadão desempregado. A circula-
sua família, os velhos são assistidos, a mão-de-obra ção de riquezas é outro fator preponderante, pois
é eficiente, o povo é bom, forte, alegre e hospitaleiro. sem emprego não há salário e sem salário não gi-
a potencial turístico do Município é alentador: belas ram riquezas no País e, conseqüentemente, faltam
paisagens naturais, a cascata da Valenova, a Igreja os tributos que a cir~ulação de riquezas proporciona
de São Virgílio (em Rodeio 50) e a Igreja Matriz de aos cofres públicos.
São Francisco de Assis (com seu afresco de 100
metros quadrados), o cemitério dos frades francisca- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
nos, o herbário da Irmã Eva, o pico do Montanhão encontrar o caminho da geração de postos de traba-
(com 946 metros de altura). Centrado na origem lho, antes da instituição de mecanismos para a cria-
trentina, .Rodeio criou eventos cuja fama ultrapassa ção de empregos, o Governo terá de estancar as
o Estado de Santa Catarina: o baile do vinho (em ju- fontes que desempregam.
lho), o teatro da Paixão (na Semana Santa), a pro- Na realidade socioeconômica brasileira atual,
cissão de Corpus Christi (em junho). E a festa La três fatores são fundamentais na geração de desem-
Sagra - originada nos antigos costumes italianos, prego. Primeiramente, a economia globalizada e
que festeja o santo padroeiro reunindo amigos e fa- competitiva do mundo, que faz com que os postos
miliares em grande comemoração, o encontro das de trabalho diminuam, nas empresas, no seu geren-
novas gerações que voltam a cantar antigas cançõ- ciamento ou na sua produção.
es, redescobrindo os antepassados. Lá estão os a segundo fator é a abertura do mercado sem
grupos folclóricos, o puro macarrão caseiro, as car- uma política clara de importação, devidamente estru-
nes com o saboroso tempero feito pelas vovós, o turada, o que tem trazido para o País um foco muito
café colonial, a dança e o vinho - o bom vinho que grande de desemprego.
aquece ainda mais a vida dos que participam dessa Por último, os juros altos, a banda cambial, a
comemoração. âncora para inibir o consumo dos brasileiros, que é o

Na data em que se celebra a emancipação de mais grave de todos os fatores, pois os juros altos
Rodeio, saúdo desta tribuna a boa, alegre e laborio- estão conduzindo a uma verdadeira quebradeira na
sa gente rodeense. Sua forma de ser e de agir é ins- agricultura e nas pequenas e médias empresas.
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Ora, esses juros altos têm prejudicado a agri- acordo com experiências existentes nos Estados
cultura, principalmente, a pequena propriedade rural. Unidos, na Inglaterra e na França. Em nosso País,
Só nos três Estados do Sul - Paraná, Santa Catari- alguns Parlamentares têm medo de pôr este novo
na e Rio Grande do Sul- saíram do meio rural nos imposto sobre combustíveis em votação; entretanto,
últimos quatro anos nada menos do que 500 mil pes- o mesmo pode criar infra-estrutura e empregos ime-
soas, engrossando as fileiras dos desempregados diatos para milhares de trabalhadores nas áreas de
nos grandes centros. transporte e de construção naval, setores que hoje

Se não bastasse isso, Sr. Presidente, Sras. e estão desempregando.
Srs. Deputados, a falta de incentivo no meio rural Durante a audiência com a bancada do Rio de
desempregou mais de 1 milhão de pessoas só no Janeiro e na carta que entreguei ao Presidente, fa-
setor do algodão, em toda sua cadeia, quer seja no lou-se a respeito da construção naval em nosso Es-
campo, quer seja na sua transformação, quer seja tado.
nas indústrias, quer seja no próprio comércio. Sr. Presidente, é com muita tristeza que cons-

No trigo, igualmente, em cuja produção já fo- tatamos que neste ano 21 navios vão ter que sofrer
mos auto-suficientes, hoje importamos a quase tota- reparação pela FRONAPE. E esses navios, que de-
lidade do consumo brasileiro, o que desempregou veriam estar sofrendo essa reparação em nossos
mais de 500 mil pessoas no País. E, assim, podería- estaleiros - dois desses navios já foram licitados -,
mos elencar um sem-número de fatos que desem- estão sendo reparados no exterior e não no Brasil.
pregam o cidadão brasileiro. E a dignidade de todo Cada reparação de navio, Sr. Presidente, consome,
ser humano é ter no seu emprego a responsabilida- em média, 400 homens trabalhando diretamente e
de do seu sustento e da sua família. mais uns mil indiretamente.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Pedimos ao Presidente da República que aju-
deixamos registrado que as grandes fontes de desem- dasse nas dezenove obras que ainda faltam ser fei-
prego no País estão delineadas pela política econômi- tas no Brasil para gerar emprego para os compa-
ca que o Govemo emprega para o Brasil. nheiros, especificamente do nosso Estado.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ. E dizemos nesta carta que é importante hoje
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e as obras de off-shore, que não têm financiamento
Srs. Deputados, venho novamente a esta tribuna do Fundo de Marinha Mercante. O Ministro e o Pre-
para falar de assunto que há vários anos nós, nesta sidente podem fazer uma emenda para as obras de
Casa, vimos tentando disc;utir: a crise do desempre- off-shore.
go, que hoje, no meu Estado do Rio de Janeiro, atin- Nessa indústria, Sr. Presidente, que já teve, só
ge mais de 1 milhão de trabalhadores - as informa- no nosso Estado, mais de 50 mil trabalhadores, hoje
ções do IBGE não condizem com a realidade. não tem internamente nem 1.500.

Sabemos que, no Estado do Rio de Janeiro, Espero que na reunião dos Ministros de sexta-
todo o mundo está virando camelô; sabemos que feira este pacote econômico saia para gerar emprego,
companheiros metalúrgicos, ferroviários, da constru- porque é do que estamos precisando neste País.
ção civil, da indústria têxtil que tinham emprego há O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
um tempo, já não têm mais Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Sabemos que a indústria naval em nosso Esta- Srs. Deputados, o próximo dia 2 de abril é uma data
do está destruída, assim como o setor têxtil. A cons- simbólica para todos nós. Neste dia, inicia-se, de
trução naval tinha um papel extremamente importan- fato, o p"rocesso eleitoral em nosso País. Refiro-me à
te na geração de empregos, e a construção civil, que data da desincompatibilização para os que querem
fornece emprego imediato, já não tem grandes obras concorrer a cargos diferentes.
no Estado. Governadores, Secretários, dirigentes de em-

Aproveitando uma audiência da bancada do presas, todos têm que se desincompatibilizar nesse
Estado do Rio de Janeiro com o Presidente da Re- dia. É o início do processo eleitoral.
pública no Palácio do Planalto e preocupado com a Portanto, a data é simbólica.
reunião que o Presidente terá com o Ministro na sex- E neste dia, Sr. Presidente, está programada
ta-feira, entreguei uma carta a S.Exa. para acontecer na Bolsa de Valores do Rio de Janei-

A carta dizia que tramita nesta Casa a PEC nº 81, ro a venda da maior empresa do Estado do Ceará,
relativa ao Fundo Nacional de Transportes. Em um ano, que é a Companhia Energética do Estado do Ceará,
esse fundo pode gerar 400 mil empregos diretos, de que poderá ser vendida neste dia através de leilão.
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E temos levantado uma série de questionamentos O SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL - PRo
em torno da venda dessa que é a mais importante Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
empresa cearense. Temos levantado questionamen- Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna hoje é
tos que vão desde a questão jurídica, legal, até a uma preocupação muito grande com o nosso Estado
questões econômicas. do Paraná na questão do Movimento Nacional dos

Acabamos de sair de uma reunião no Banco Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Num Município do
Central, onde dirigentes das ditas classes produti- noroeste do Estado, foi invadida uma fazenda' por
vas, setores ligados às empresas industriais, comer- mais ou menos 300 famílias, que' estão procurando
ciais e da agricultura no Estado do Ceará, juntamen- um assentamento naquela propriedade.
te com a Associação dos Bancos do Estado do Cea- Chamo a atenção do Ministro da Reforma
rá, levaram um pleito ao principal dirigente do Banco Agrária e do Governador do Paraná, que sempre es-
Central, cobrando uma solução, porque a economia teve empenhado em assentamentos de mais famí-
do Estado do Ceará está numa situação crítica. lias. Nossa preocupação é que os pecuaristas, os

Há na Câmara uma bancada de 22 Deputados grandes proprietários estão unindo-se, comprando
Federais eleitos pelo Ceará, mas são mais de trinta armas e fazendo um movimento para ir para o con-
os Deputados nascidos naquele Estado. Aqueles fronto. Se outras propriedades forem invadidas, po-
que hoje moram em outras localidades, quando ch.e- derá acontecer alguma coisa, como a perda de famí-
gam no centro de Fortaleza, ficam estupefatos com lias e crianças num confronto.
o número de lojas fechadas e com placas de "aluga- Sr. Presidente, é preciso que este meu pronun-
se" ou "vende-se". Empresas fortes, com tradição de ciamento saia na imprensa, para que os G'overnado-
trinta, quarenta anos no Estado, estão pedindo con- res tomem providências o quanto antes para que
cordata, quebrando, falindo, e justamente no Ceará, nada disso aconteça.
que foi considerado uma ilha de prosperidade no Sou a favor da reforma agrária. Acredito que ~

País. justa. O Presidente da República está empenhado. É
Diante de uma crise como essa, Sr. Presiden- o Presidente que mais está dando assentamento ao

te, o Governo, em vez de preservar a mais importan- povo brasileiro na reforma agrária. Mas não é justo
te empresa, o mais importante instrumento de políti- também que venham a invadir propriedades produti-
ca econômica nas mãos do Governo do Ceará, pro- vaso Está na Constituição o legítimo direito de pro-
põe desfazer-se dela. priedade. Não podemos aceitar isso.

E há uma agravante nesse processo de privati- Então, gostariaIde deixar esta minha preocupa-
zação. No ano passado, na Bolsa de Valores do Es- ção aqui, na data de hoje, para que os Governos to-
tado do Ceará, foi feito um leilão das ações preferen- mem as providências cabíveis nesta questão do Mo-
ciais da Companhia Energética do Estado do Ceará, vimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem-
que pertencia majoritariamente ao Governo cearen- Terra em nossa região, no noroeste do Estado do
se. Nesse leilão, uma empresa atuou como consulto- Paraná.
ra, mais precisamente um banco, o Banco Fibra. Por Era o que tinha a dizer.
coincidência, o Banco Fibra pertence à holding da
Vicunha, do barão Benjamin Steinbruck. Pois agora O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Pronuncia
o barão, que teve acesso a todas as informações pri- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
vilegiadas na companhia, anuncia que é pretenso Deputados, venho a esta tribuna para homenagear
comprador da Companhia Energética do Estado do um empresário, um homem digno, exemplo de cida-
Ceará. dão para o Brasil e para o mundo.

Sr. Presidente, isso é brincadeira ou mais pre- Hoje os empresários e trabalhadores da região
cisamente um assalto, um roubo feito contra o povo do Grande ASCD, em São Paulo, completam qua-
do Estado do Ceará, contra o povo brasileiro. Vamos renta dias de luto. No dia 28 de janeiro, o Brasil per-
entregar a maior companhia do nosso Estado ao Sr. deu um dos seus mais admirados empresários, com
Benjamin Steinbruck porque é amigo particular do o falecimento do Dr. Salvador Arena, vítima de fulmi-
Governador do Ceará, Sr. Tasso Jereissati. Ele já nante infarto.
anuncia que tem interesse em comprar a Companhia Empresário de tão nobre estirpe, tornou-se len-
Energética do Estado do Ceará Sr. Presidente;' isso da viva em todas as paragens deste grandioso Bra-
não é uma negociação, mas um assalto contra o sil, onde o capital aliou trabalho com dignidade so-
povo do Estado do Ceará. cial para os trabalhadores.
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Na década de 40, pouco depois de se diplomar
engenheiro mecânico pela Escola Politécnica de São
Paulo, seu espírito ousado e empreendedor o levaria
às raias da indústria metalúrgica. Em 1942, no auge
da 2ª Guerra Mundial e quando o País mais preci~a

va de uma indústria' operante e criativa, Arena fun
dou, com capital de apenas 200 dólares, a metalúrgi
ca Termomecânica São Paulo.

Hoje, 56 anos após a sua fundação e graças à
obstinação de um homem de tão raras qualidades,
aquela indústria de fundo de quintal tomou-se uma
portentosa e sólida SA, que fatura mais de 250 mi
lhões de dólares ao ano. É líder na fabricação de
produtos de cobre, latão e bronze, empregando a

.mais alta tecnologia de fabricação disponível no se-
tor, gerando mais de 1.800 empregos diretos.

Durante a década de' 80, Salvador Arena tor- •
nou-se conhecido em todo o País pelas práticas re....
volucionárias que adotou em relação aos seus fun- I

cionários ou, em melhor definiçãO"'colaboradores.
No auge da greve dos metalúrgicos do ABC,

em São Paulo, foi o primeiro empresário a se solida
rizar com os pleitos do movimento operário, aumen
tando seus salários, atendendo às suas reivindicaçõ
es, tendo liberado seus trabalhadores para participar
ativamente das manifestações da categoria.

Apesar de ser considerado um dos mais tnteli
gentes e determinados empresários brasileiros, Sal
vador Arena não será lembrado apenas pela pujança
financeira das empresas que fundou. Acima do seu
inexpugnável prestígio empresarial, resplandecem a
aura humanista e o espírito positivista, que o projeta
ram além das fronteiras dos balancetes contábeis.

Em seu valoroso currículo empresarial constam
os títulos de "Empresa do Ano", em 1978 e 1980, e
de "Melhor do Setor de Metalurgia", em 1996, confe
ridos pela revista EXAME. Além do prêmio de "exce
lência empresarial", conferido pela Fundação Getúlio
Vargas nos anos de 1992 e 1994.

Esse homem de visão privilegiada fundou em
1964, para dar corpo a seus ideais de justiça social,
uma instituição de utilidade pública destinada. a pro
mover o desenvolvimento social de toda a comuni
dade operária.

Hoje o Colégio Termomecânica, gerido pela
Fundação Salvador Arena, conta com 900 alunos de
1º e 2º graus, que recebem educação gratuita em
período integral, atendendo a toda a comunidade da
região do ABCD.

Ainda na década de 80, o Dr. Arena irrompeu
as fronteiras da acumulação do capital ao adotar o
sustento de quase 2 mil famílias de desempregados

por mais de cinco meses, no auge da crise econômi
ca. E é fundamental registrar que nenhum dos de
sempregados adotados era proveniente da sua em
presa. Para enfrentar a crise devastadora, Salvador
Arena reduziu os lucros quase a zero, evitando a
dispensa de centenas de trabalhadores.

Com essa política solidária, reorganizou sua
atividade produtiva com a total colaboração de seus
funcionários e, em pouco tempo, normalizou as mar
gens de lucro. Um visionário, um homem à frente de
seu tempo, que soube compreender que o sucesso
na atividade industrial também está na essência das
relações humanas.

Graças à sua posição de vanguarda, os funcio
nários da Termomecânica são homens dignos e res
peitados. Seus empregos lhes proporcionam crédito
fácil, pois os comerciantes e os banqueiros da região
sabem que a estabilidade dos trabalhadores é uma
questão de honra para a Termomecânica.

É evidente que uma' vida de tantas realizações
não poderá jamais ser retratada nos minutos toma
dos nesta tribuna. Nem se pretende aqui criar um
mito, um deus, a imagem de um homem que passou
a vida demonstrando ao mundo como é possível ser
humano e solidário e ao mesmo tempo construir um
patrimônio sólido e invejável. Nada de mitos para
esse homem, esse empresário, esse humanista que
nos legou uma vida de realizações exemplares para
a construção de um País.alinhado com a verdadeira
modernidade.

A vida deste brasileiro, que se destacou dos
outros empresários pelo compromisso social que vai
muito além das fronteiras do lucro imediato, que
compreendeu que os recursos humanos são o maior
patrimônio de uma empresa, é o prenúncio de uma
nova era nas relações entre capital e trabalho. Capi
tal que cada vez mais descobre o custo econômico e
social dessa política, ainda vigente, de mão-de-obra
descartável, que destrói lares, constrói presídios e
despreza escolas.

É por isto que Salvador Arena estará sempre
vivo: pelo exemplo que legou ao nosso tempo e à
nossa sociedade e pela simplicidade com que apon
tou os caminhos de um novo tempo e de uma nova
sociedade, rica em justiça social e no desenvolvi
mento de seus pares.

Bravo, Salvador Arena. Que seu exemplo este
ja hoje presente para todos os empresários brasilei
ros e para todos os trabalhadores.

O SR. ALCIDES MODESTO (BlocolPT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje, por volta das 6h, 3 mil traba-
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Ihadores rurais provenientes de Pernambuco e da te por longos anos, pois o Governo não teve até hoje
Bahia, das várias agrovilas de reassentamento da disposição política para tal.
Barragem de Itaparica, ocuparam os escritórios da Além disso, também queremos que os Projetos
CHESF em Paulo Afonso para forçar esta empresa, Jusante, de Barra do Tarrachil, de Itacotiara, do Blo-
responsável pela inundação daquelas áreas agricul- co 11 de Petrolândia - que não pretendem concluir,
táveis do Vale do São Francisco, a fazer novas ne- apenas negociar indenizações - sejam retomados, a
gopiações a respeito do acordo firmado em 1986, ex:emplo de outros projetos de irrigação; e que não
garantindo o reassentamento de 6 mil famílias de se mudem os critérios dos acordos celebrados entre
trabalhadores rurais, com toda a infra-estrutura rural os trabalhadores rurais do Pólo Sindical do Submé-
e de irrigação. dio São Francisco e o Governo Federal.

Lamentavelmente, doze anos após o acordo É necessário que o GERPI imediatamente
com o Governo Federal, os Presidentes da Repúbli- tome conhecimento desses fatos ocorridos hoje e
ca desse período, como o atual, não cumpriram o seus representantes se dirijam urgentemente a Pau-
estabelecido com os trabalhadores rurais da Barra- lo Afonso, para iniciar as negociações com os traba-
gem de Itaparica. Em sinal de protesto ao irrespon- Ihadores rurais da Barragem de Itaparica, que estão
sável descaso do Governo Federal, esses trabalha- cansados de esperar pela resposta dos governos ir-
dores estão hoje acampados na CHESF, junto aos responsáveis do meu País.
escritórios, dentro de Paulo Afonso. Era o que tinha·a dizer.

Espero que o GERPI - Grupo Executivo parà a O SR. RENATO JOHNSSON (PSDB - PRo
Conclusãó do Projeto de Reassentamento das Po- '., Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
pulações Atingidas pela Usina Hidrelétrica de Itapari- Sras. e Srs. Deputados, o desenvolvimento da Ciên-
ca, constituído recentemente pelo Governo Federal, cia e o extraordinário avanço das tecnologias, espe-
vá imediatamente a Paulo Afonso tentar negociar cialmente nas áreas de informática, telecomunicaçõ-
com as lideranças dos trabalhadores rurais daquela es e transporte, deslumbram-nos e aumentam nossa
região, no sentido da conclusão dos projetos de as- esperança no futuro da humanidade. Entretanto, a
sentamento, corrigindo, assim, profundas distorções realidade do mundo do trabalho com que nos depa-
e irresponsabilidades técnicas dos prepostos do Go- ramos hoje nos desperta desse sonho dourado. De
vemo naquela área. Temos laudos da Universidade fato, no limiar do terceiro milênio, o mundo se con-
Rural de Pernambuco condenando o projeto de as- fronta com o grave problema do desemprego que
sentamento, que em nada está adequado às condi- ameaça as estruturas econômicas e sociais, cons-
ções de solo e de irrigação exigidos. . truídas nos últimos séculos. A preocupação com o

trabalho ocupa lugar de destaque na agenda dos
É nesse sentido que eles solicitam, imediata- a's s de envol I'dos como a nte eu em recentepie s v, co c

mente a participação dos Parlamentares desta Casa, encontro dos países do G-7.
particularmente dos que têm representatividade na
região, como é o caso do Deputado Fernando Ferro, As últimas estatísticas de desemprego no Bra-
que está ao meu lado e que vem comigo, há longos sil, em tomo de 7%, são preocupantes, e a socieda-
anos, acompanhando esse processo; dos Deputa- de brasileira já mostra a sua inquietação com a si-
dos Humberto Costa e Gonzaga Patriota, de Per- tuação.
nambuco; e dos Deputados José Carlos Aleluia e Em sua mensagem ao Congresso Nacional -
Mário Negromonte, da Bahia. cumprindo a formalidade que marca o início do ano

legislativo -, o Presidente Fernando Henrique Cardo-
Todos esses Deputados estão convidados a se so definiu como principal desafio de seu Governo

dirigirem a Paulo Afonso amanhã, para mediarmos conciliar a estabilidade da economia com taxas de
as negociações junto aos representantes do Gover- crescimento capazes de aumentar o emprego. O
no, principalmente com o Grupo GERPI, responsável Presidente prometeu enviar, proximamente, ao exa-
pela conclusão do assentamento das famílias atingi- me do Congresso Nacional propostas de reforma
das pela Barragem de Itaparica. Precisamos sentar constitucional para reduzir custos do trabalho e me-
à mesa com as lideranças dos trabalhadores e apon- xer na estrutura sindical.
tar saídas emergenciais para tão grave problema. Não há como deixar de louvar essa decisão

Queremos o apoio de todas as Lideranças par- presidencial, pois não se pode ignorar que há hoje
tidárias desta Casa, para resolver de uma vez por to- amplo debate sobre as dificuldades entre fazer cres-
das esse problema, que se arrasta vergonhosamen- cer a economia num mundo cada vez mais competi-
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-tivo e manter custos suportáveis nesse universo glo- Ali, empresa e trabalhadores trocaram a dispu-
balizado. É claro, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ta, a luta de classes por uma saudável parceria. Foi
que, no âmago dessa equação, está o preço da o entrosamento de interesses e dàs necessidades
mão-de-obra, um custo que as empresas tendem a de ambas as partes. A empresa, acuada pela exi-
diminuir radicalmente ou mesmo a eliminar. gência de ser eficiente e competitiva, e os trabálha-

Conhecemos o passado das relações capital- dores, por seu lado, diante da guilhotina da dispen-
trabalho e vivemos sob o jugo de toda sua complexi- sa. O diálogo passou a ser o foco da relação capital-
dade no momento presente. O fenômeno é mundial trabalho.
e tem levado a sociedade a reclamar pelo emprego, No calor da discussão, surgiu o consenso pela
enquanto a realidade nos apresenta a falta desse parceria. É este o termo que pode definir o acordo
bem. O problema se agrava até nas economias mais entre a Volkswagen e o Sindicato dos Metalúrgicos.
pujantes, tornando-se tema central de um debate de- Uma parceria capaz de alterar, no futuro, as muitas
sesperado pela busca de soluções. vezes tão complicada relação capital-trabalho.

O Brasil não está fora desse contexto. Infeliz- Passarei a çit!'1r algumas peculiaridades desse
mente; alguns fatos com os quais convivemos cons- acordo.
piram contra o aumento do emprego. O primeiro e Na questão da flexibilização da mão-de-obra, o
mais importante é que o Plano Real, tendo obtido avanço foi significativo, principalmente no capítulo
extraordinário sucesso na estabilização da moeda, das chamadas pausas coletivas, que, antes, esta-
não conseguiu ter o mesmo êxito na questão do vam engessadas pela negativa dos empregados em
crescimento econômico. O potencial de crescimento aceitar qualquer remanejamento. O acordo passou
da economia brasileira é de pelo menos 7% ao ano. as pausas coletivas para pausas individuais. Assim,
Mas, devido a problemas fiscais que o Governo en- o processo produtivo não sofre interrupção, e há a
frenta, o País tem crescido entre 3% e 4% ao ano, possibilidade de remanejar pessoal desde que em
insuficientes para combater o desemprego. O segun- funções compatíveis.
do fato consiste no excesso de encargos sociais que Esse acordo, com validade para as fábricas de
recaem sobre o salário do empregado, onerando ab- São Bernardo do Campo e para a fábrica de Tauba-
surdamente a contratação de novos empregados. té, impõe um novo grau de entendimento que asse-
Se a legislação trabalhista é importante para prote- gura o emprego de milhares de trabalhadores e deu
ger os direitos dos trabalhadores, o seu excesso tem à empresa condições melhoradas na recuperação
sobrecarregado de forma irracional a folha de paga- de sua eficiência.
mento, desestimulando a criação de novos postos O acordo foi amplo, merecendo detalhá-lo, item
de trabalho. De fato, nos últimos cinqüenta anos, o por item, para que se insira nos Anais desta Casa o
Congresso Nacional criou um cipoal de leis, normas registro de um momento importante que vai, sem dú-
e controles que dificultam a abertura de novas possi- vida, balizar as prováveis discussões que o assunto
bilidades. E, por fim, como dissemos anteriormente, despertará quando chegarem a este Plenário as pro-
a introdução de novas tecnologias e a competitivida- postas que o Sr. Presidente da República prometeu
de global levam as empresas a eliminar e a reduzir nos enviar. Finalmente, não podemos encerrar este
drasticamente o custo referente à mão-de-obra. pronunciamento sobre b desemprego sem trazer à

Se a situação atual é completamente diferente discussão o grave problema da educação. Infeliz-
de outras épocas, é natural que empregadores, em- mente, o Brasil tem historicamente se descurado
pregados e seus sindicatos procurem alternativas dessa questão, e precisamos realizar um grande es-
igualmente diferentes. É recente a descoberta de um forço nacional não só para recuperar o tempo perdi-
caminho que pode significar algo novo no campo do do, quanto para repensar e alterar profundamente as
emprego e da eficiência da empresa. práticas educacionais tanto a nível federal, estadual,

Alguns fatos recentes nos dão a esperança de quanto municipal, capazes de levar o nosso País a
que esse algo novo já começa a ocorrer em nosso um novo patamar de desenvolvimento.
País. Na indústria automobilística, assistimos a um O SR. HILÁRIO COIMBRA (PSDB - PA. Pro-
movimento inédito quanto ao comportamento de mi- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
Ihares de trabalhadores da empresa Volkswagen, e Srs. Deputados, a profundidade da crise financeira
que, diante da ameaça de dispensa na atual crise internacional chegou ao Brasil e obrigou o Governo
por que passa o País, tiveram o bom-senso da com- a impor ao País o pacote fiscal de medidas duras
preensão e do entendimentd. que refletiram imediatamente na sombria perspectiva



A legislação tre.balhista, que engessa a flexibili
zação da mão-de-obra, foi quebrada pelos emprega
dos da Volkswagen nos diversos itens do acordo
aceito pelas duas partes.

Basta listar cada item do acordo para se cons
tatar que houve o avanço, um avanço que assegura
o emprego e estabelece certa folga à empresa para
suportar o momento de crise.

Mexeu-se no banco de horas e no banco de
dias, capítulos que estabelecem o adicional de noras
extras nos dias de produção aos sábados e aos do
mingos. O acordo racionaliza a convocação dos em
pregados necessários.

Os dias de trabalho adicional eram pagos inte
gralmente, mesmo o empregado tendo débito no
banco de horas. O acordo'exime a empresa de pa
gar as horas-base enquanto o e.mpregado tiver débi
to no banco de horas.

Nos dias adicionais de produção, era obrigató
ria a convocação de todos os empregados perten
centes à linha de produção convocada. Com a racio
nalidade implantada, agora se permite que sejam
convocados apenas os empregados necessários.

Quanto ao 'banco de dias, antes, caso a jorna
da semanal tivesse de ser inferior a 36 horas, a dife
rença teria de ser concedida como licença remune
rada. Pelo acordo firmado, abriu-se para a empresa
a possibilidade de reduzir a jornada semanal em um
ou mais dias sem redução de remuneração, com
pondo um banco de dias cujo débito será reposto em
dias adicionais, sem pagamento das horas aQicio
nais.

A negociação vale para a fábrica da Volkswa
gen de São Bernardo do Campo, na Via Anchieta. O
acordo é extensivo à fábrica de Taubaté.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que isso se conseguiu num clima de
absoluta compreensão por parte dos trabalhadores,
que sempre mantiveram a altivez da categoria, mas
não se furtaram em reconhecer que, cedendo na fle
xibilização, ganharam na permanência do emprego e
na manutenção da linha de produção que a todos
beneficia.

Cumprimento os diretores da Volkswagen e fe
licito os trabalhadores pelo grau de desenvolvimento
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de mais desemprego. A Voikswagen foi das primei- e a intervenção do Governo e que se funda tão-so-
ras grandes empresas a acender o sinal vermelho mente na capacidade de um trabalhador consciente
sobre o grave problema. dos seus direitos e dos seus deveres, mas em plena

Acompanhamos todos os lances que então en- sintonia com o papel social de uma empresa que
volveram o episódio e retiramos dele, Sr. Presidente precisa existir e crescer para assegurar, além dos
e Srs. Deputados, a lição que nos deixou. bens da produção, o emprego dos seus colaborado-

• A mídia, açodadamente, chegou a afirmar que res.
a montadora alemã se desatualizara, perdia merca
do, estava em crise e não tinha outro caminho senão
sacrificar os homens que haviam ajudado a construir
sua grandeza.

Todos se lembram da ampla cobertura da im
prensa, do apelo do Presidente da República para
que patrões e empregados buscassem uma solução
e dos esforços da empresa, juntamente com o sindi
cato dos trabalhadores, na tentativa de um acordo.

A dispensa de 10 mil metalúrgicos logo se
transformou num plano de demissões voluntárias,
que atendeu aos interesses das partes.

Esse acordo, no entanto, não bastava, pois o
mercado entrava em queda e a empresa precisava
defender-se das baixas vendas.

Na área do Governo, estavam esgotadas as
providências acauteladoras. A empresa, forçada à
contenção. E os empregados, diante de uma situa
ção de fato, da qual não podiam fugir.

Foi nesse instante, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, que o consenso veio para ficar.

É muito pouco registrar esse fato, sem enalte
cer, na sua real dimensão, o alcance social que isso
representa e significa.

É para t~l, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que chamamos a atenção desta Casa, pois neste
Parlamento se deverá instalar o fórum capaz de alte
rar todo o conjunto de relações entre o capital e o
trabalho, tema hoje que ocupa a preocupação de um
mundo que esperamos será novo e melhor.

O que os empregados da Volkswagen firma
ram ali pode ser considerado um marco de moderni
dade na teoria da revolução trabalhista, pois, a partir
dele, já é possível perceber que se está na busca de
uma nova visão tendente a moldar uma realidade
social contemporânea.

São princípios de uma parceria fundamentados
no alcance de uma afirmação doutrinária do trabalho
e na definição legendária e concreta do capital.

O entendimento da empresa com seus empre
gados é figura ímpar que pode desfraldar uma ban
deira, uma bandeira ainda por poucos compreendida
e talvez ainda por outros não aproveitada.

Tamanha âncora move-se, sem dúvida, no
rumo de um mundo novo, que dispensa a presença
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que alcançaram e pelo exemplo de uma nova men- Ihões de dólares. A partir desse relatório, a Polícia
talidade que, esperamos, traga ainda muitos frutos Federal abriu trinta inquéritos, um para cada modali-
na moderna relação capital-trabalho. dade de ilicitude penal.

Ainda voltaremos ao assunto. O inquérito policial, Sr. Presidente, concluído e
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine enviado aos Procuradores José Manoel Castro, Már-

a divulgação deste pronunciamento no jornal Hoje cio Quadros e Daciano Castro, há mais de seis me-
na Câmara. ses, trata de empréstimos do Banco Econômico a

Era o que tinha a dizer. empresas coligadas. O dinheiro foi captado ao Ban-
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun- co Central pelo Banco Econômico da Bahia, através

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e da força política, e por essa razão não poderia ser
Srs. Deputados, há bastante tempo tenho, desta tri- repassado a empresas coligadas, conforme dispõe a
buna, a mais alta do País, cobrado da Procuradoria Lei do Colarinho Branco (n° 7.492/84 - Lei Nilson
da República na Bahia uma decisão no oferecimento Gibson).
de denúncia nos autos dos trinta inquéritos abertos Depois de analisarem o relatório e monitora-
pela Polícia Federal investigando i1icitudes e irregu- rem, os Procuradores da República vão denunciar
laridades praticadas pelos dirigentes do Banco Eco- os acusados, bem como solicitar a prisão preventiva.
nômico da Bahia. Não entendo os motivos que fa- Outros quatro inquéritos, que também já foram con-
zem com que a Procuradoria venha procrastinando cluídos pela Polícia Federa', estão na Procuradoria
uma solução jurídica para o caso. da República na Bahia, para exame dos Procurado-

Sr. Presidente, tomamos conhecimento de que res, Drs. José Manoel Castro, Mário Quadros e Da-
nos próximos dias os três Procuradores da Repúbli- ciano Castro. O prazo para o Ministério Público se
ca, lotados na Bahia, decidirão se o ex-eontrolador manifestar é de quinze dias. Sr. Presidente, além da
do Banco Econômico, ex-Ministro Dr. Ângelo Cal- parte criminal, um processo civil tramita na 7A Vara
mon de Sá, e outros sessenta ex-diretores serão de- Cível da Comarca de Salvador desde 1996, visando
nunciados e terão pedida a prisão preventiva à Justi- preservar os direitos dos correntistas caso se prove
ça Federal por crime financeiro (Lei do Colarinho que tenham sido lesados em conseqüência do co-
Branco - n° 7.492/84 - Lei Nilson Gibson). metimento do ilícito penal dos dirigentes. A 7i! Vara

Sr. Presidente, os Procuradores encarregados Cível da Comarca de Salvador está promovendo o
de examinar os autos são: Drs. José Manoel Castro, arresto dos bens dos ex-diretores, que estão apre-
Márcio Quadrós e Daciano Castro. O caso do Banco sentando suas defesas. É conveniente frisar que a
Econômico completa dois anos e seis meses hoje, interferência política no Judiciário na Bahia é bastante
sem que ninguém tenha sido punido até agora. forte.

Mas o Banco Econômico está na Bahia, por- Sr. Presidente, antes as orquestradas investi-
tanto, é justificável a omissão! O caso do Banco das e impróprias manifestações que vêm sendo in-
Econômico completa três anos no dia 11 de agosto, sistentemente divulgadas pela imprensa escrita, fala-
data em que o Banco Central interveio na instituição. da e televisada, oriunçias de alguns segmentos da
Ora, 11 de agosto é dia da fundação dos Cursos Ju- sociedade e até mesmo de alguns órgãos internacio-
rídicos, iniciados na Bahia. nais, manifestações ou críticas, que, no meu sentir,

Sr. Presidente, é conveniente destacar que na visam, sobretudo, desvalorizar e denegrir a Magis-
época da intervenção o Banco Econômico tinha um tratura e o Ministério Público,' urge que se lembre,
rombo de 11,6 bilhões de reais, de acordo com o le- inicialmente, que não se deve subestimar a missão
vantamento do interventor Francisco Sales Barbo. do Poder Judiciário, a quem incumbe a solução der-
Deste total, o Banco Econômico devia 7,1 milhões radeira dos conflitos de várias espécies, numa socie-
de reais ao Governo Fernando Cardoso e mais 4,5 dade complexa, cheia de tensões e de almas inquie-
milhões de reais aos correntistas, créditos que foram tas. Sabe-Se que as mais importantes nações do
honrados pelo EXCEL quando adquiriu o Banco mundo contam com um judiciário e procuradoria da
Econômico em 1996. república fortes e respeitados, daí por que, como

Sr. Presidente, o relatório de 15 mil páginas Procurador aposentado e cidadão, entendo que a
dos técnicos da Polícia Federal que analisaram as sociedade brasileira deve se mobilizar e se empe-
contas da gestão do ex-Ministro Ângelo Calmon de nhar pela valorização do Poder Judiciário e do Minis-
Sá aponta fortes indícios de várias modalidades de tério Público, para que lhes sejam garantidas modifi-
fraudes e i1icitudes, resultando num desvio de 5 mi- cações estruturais necessárias às suas modern-



Em meu Estado, Minas Gerais, houve recente
mente uma mobilização popular dos trabalhadores
rurais de Engenheiro Dolabela, Município de Bocaiú
va, contra a reforma agrária. Passou-se ali um fato
que merece ser registrado: a rejeição caba,l de toda
uma população pobre e trabalhadora da reforma
agrária. \

O problema fundamental passou-se em tomo
da Usina Malvina, naquele distrito, que, após uma
administração malsucedida que a endividou, foi re
centemente adquirida por um grupo paulista.

Os novos proprietários arrendaram a usina à
Indústria e Comércio Americana Ltda., que se com
prometeu a pô-Ia em funcionamento, pagar imediata
mente os salários atrasados dos operários e saldar
as dívidas da empresa dentro de um prazo razoável.
Tudo isso começou a ser feito com êxito.

Convém dizer que a Usina Malvina possui 19
mil hectares de terra e comporta 800 trabalhadores
na lavoura de cana, além de 350 na própria usina.

As coisas corriam bem até que o Prefeito de
Bocaiúva começou a falar da necessidade de se im
plantar reforma agrária nas terras da usina. Pouco
depois, uma repartição competente do Governo en
trava com uma ação judicial, por meio da qual atri
buiu a si aquelas terras como compensação pelas
dívidas da usina, passando assim a negociar com o
INCRA para ceder-lhe as terras.
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izações e que possibilitem os seus regulares funcio- equivale a: KRompa com o natural que ele voltará ao
namentos. galope". A rejeição da reforma agrária socialista e

Que o Criador nos ilumine nessa travessia, em confiscatória,· portanto antinatural, começa a partir
busca da realização da Justiça. dos próprios trabalhadores rurais que seriam - na vi-

Oportunamente, voltaremos ao assunto. são demagógica das esquerdas ., os seus tleneficiá-
O SR. LUIZ MAINARDI (Bloco/PT- RS. Pro- rios.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. Um canal de TV mostrou, .recentemente, que
e Srs. Deputados, todos sabemos da importância no Estado de São Paulo, no Município de Andradina,
das estradas para viabilizar o desenvolvimento. Im- um grupo grande de famílias assentadas em terras
portância esta que assume papel muito maior quan- desapropriadas, decidiu abandoná-Ias com as pIan-
do falamos de regiões que, por sua localização geo- tações e criação em busca de uma vida melhor na
gráfica, normalmente recebem pouco ou quase ne- cidade. Após sete anos, eles não suportaram mais
nhum investimento governamental, como é o caso viver naquela Kfavela rural".
da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Tenho convidado mais de uma vez da tribuna

Nessa região, Sr. Presidente, está a BR-472, a da Câmara - e até mesmo em tom de desafio -
Rodovia Presidente João Goulart, que faz a ligação meus colegas Deputados, defensores desta onerósa
entre dois importantes pólos da integração brasileira e fracassada reforma agrária, para que conheçam
no Mercado Comum do Sul. Falo dos Municípios de de perto as favelas rurais que vêm sendo dissemina-
São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Barra do Quaraí, das por todo nosso imenso território, não para serem
que estão sofrendo as conseqüências de serem ser- filmadas em telenovelas, mas para conhecer os so-
vidos por essa rodovia federal, que se encontra em frimentos desta parcela de nosso povo que vem sen-
péssimas condições de trafegabilidade. do enganada sob a falsa bandeira da reforma agrá-

Para se ter uma idéia, Sras. e Srs. Parlamenta- ria.
res, por aquele trecho da BR-472, em cerca de 180
quilômetros, passam, aproximadamente, 70% das
cargas internacionais movimentadas por via terrestre
no Rio Grande do Sul. Os cálculos são de que pas
sem por ali cerca de 12 mil caminhões por mês e
pelo menos 2 mil automóveis por dia.

As informações correntes são de que, até ago
ra, o Governo Federal, através do DNER, apenas li
citou a restauração, mas os preços cobrados pelas
empreiteiras estão muito acima do mercado. Aguar
da-se que, em breve, seja assinado o contrato para
a recuperação do trecho entre o Rio Ibicuí e Uru
guaiana. Quanto aos outros dois trechos, São Sor
ja/Pitangueira, Pitangueira/lbicuí, simplesmente não
há previsão.

O apelo que faço neste momento, Sras. e Srs.
Deputados, é para que o Ministério dos Transportes
equacione, de forma urgente, esses projetos, inician
do o mais rápido possível a restauração da BR-472.

Com isso, estará contribuindo para o desenvol
vimento de uma região até agora esquecida das au
toridades constituídas e criando as condições míni
mas para viabilizar o transporte de cargas internacio
nais e o escoamento da produção daquela região,
rica em lavouras orizícolas e na 'produção de gado
de corte.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há um adágio francês, cuja tradução
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Não nos interessa entrar no mérito da questão EES - Os que estão trabalhando agora, o pa-
judicial." Os atuais arrendatários da Usina Malvina gamento está em dia.
garantem todas condições em saldar as dívidas, Para os que querem, a Usina está fazendo
dentro de um prazo razoável, sem necessidade da com os trabalhadores acordos na Justiça e pagando
adjudicação. Também não sabemos se a usina con- todo o atrasado com terra e casa.
tinuará a funcionar com as novas condições impos- O pessoal está com muita fé nesse grupo
tas pelo INCRA, pois passará a depender da produ- novo. Sobretudo no Santílio que vai pôr a Usina para
ção de cana dos futuros assentamentos a serem im- funcionar mesmo.
plantados. A indústria também dá emprego a mecânicos,

O fato importante para nossa análise social é a pessoal de escritório etc. São indústriários.
posição que os trabalhadores rurais de Engenheiro IR - O qUE! a população pensa sobre a Retor-
Dolabela tomaram no caso, contrários à reforma ma Agrária? '
agrária e desejosos de continuar como empregados EES - Em Dolabela e arredores temos mais ou
da usina. menos 1.600 pessoas adultas. Fizemos um plebi-

Chegaram a fazer uma passeata contra a refor- scito, no qual votaram umas 600 pessoas e 80% dis-
ma agrária pelas ruas de Bocaiúva, com faixas e se Não à Reforma Agrária. Aqui é um pessoal mais
cartazes. Ademais, votaram contra a reforma agrária tranqüilo, gosta de indústria, é um pessoal que tra-
num plebiscito local sobre o mesmo tema. balha.

Sr. Presidente, falam alto e bom-som, nesse IR - Esse pessoal que votou corresponde ao
sentido, os dados e entrevistas que a equipe do "In- pensamento geral em Dolabela?
formativo Rural", da TFP, colheu em Engenheiro 00- EES - Acredito que sim.
labela e Bocaiúva, os quais devem ser do conheci- VGC - Todos aplaudiram o resultado.
mento de meus pares através do registro dos mes- IR - Já houve alguma aplicação da Retonna
mos nos Anais da Câmara dos Deputados. Agrária em Dolabela?

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com VGC - Houve uma experiência de Reforma
essa reforma agrária e implantar uma verdadeira po- Agrária no passado, quando a Usina era dos Mata-
Iítica agrícola no País. razzo.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu Lá na Colônia do Breno do Prado, os Mataraz-
pronunciamento nos órgãos de comunicação da zo fizeram um assentamento de experiência, para
Casa. umas 40 famílias. Deram casa pronta, terreno todo

ENTREVISTAS A QUE SE REFERE O ORA- cercado, escola, foi muito bem preparado. Não deu
DOR: resultado. Hoje em dia, só existe lá duas ou três fa-
Informativo Rural- Ano 6 - nº 50 - Janeiro de 1998 mílías. O resto vendeu tudo.

ENTREVISTA Na época, receberam todas as condições. Foi
Edson Eustáquio da Silva, Presidehte do Sin- uma festa muito bonita, Prefeito, todas as autorida-

dicato dos Trabalhadores na Indústria de Açúcar de des locais assisUndo à festa. Foram chamados um
Bocaiúva, desde janeiro/1995. - Vicente Gonçalves por um recebendo seu título da terra. Não deu resul-
Costa, Vice-Presidente e membro muito antigo do tado.
Sindicato. O pessoal deixava o assentamento e vinha tra-

IR - o que V. diz da Retonna Agrária em Dola- balhar na Usina.
bela? IR - os que trabalham na Usina são sem-terra?

EES - A Reforma Agrária é uma ilusão do tra- EES - Não todos. Há muitos proprietários de
balhador do campo. Eu não acredito que funcione. terra que preferem trabalhar na Usina como empre-

Antigos dirigentes da Usina Malvina pensaram gados. Temos até um diretor do Sindicato, o Roberto
em entregar à Prefeitura uma parte das terras pa~' Prates, que o pai dele tem um pedaço de terra bom,
Reforma Agrária. E a Usina continuaria com o resto~ muita terra mesmo, e trabalha como empregado.
Haveria duas opções. Aí se faria a experiência para VGC - Tenho vizinhos que têm propriedades
ver qual das duas dava certo. Mas não foi para frente. boas e são todos empregados, mesmo os filhos do

Hoje o Prefeito fala que o Governo é dono das José Vieira.
terras. IR - Como V. vê o trabalho da TFP em Dolabela?

IR - A nova direção da Usina, o que está ta- EES - Acho bom a TFP divulgar o livro sobre o
zendo? fracasso dos assentamentos no Brasil. Aqui em 00-
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labela muitos são contra a Reforma Agrária e mais Anteontem, veio uma comissão com o Prefeito
contra ainda vão ficar. de Bocaiúva e um ônibus e fizeram uma reunião no

IR - O que pensa sob;e o Movimento dos Colégio daqui.
Sem-Terra? Estive presente. Quando ele pediu opinião, eu

EES - Aqui em Dolabela dificilmente se viu al- disse que a UsiQa devia funcionar, que Reforma
guém passando fome. Acho que por isso o povo tem Agrária não dá certo aqui, que a Empresa está dan-
medo da Reforma Agrária, porque ouve falar da do emprego para o povo. Ele não gostou. Eles não
fome da Reforma Agrária. aceitaram. Disse que eu estava tumultuando a reu-

Aqui tem tudo que uma cidade tem. Não tem nião e pediu para um cabo da PM que me retirasse
condição de mudar tudo para Reforma Agrária num do Colégio. Só porque eu discordei.
povoado como este aqui. Vamos ficar no bom senso. Eu acho que a solução para o Brasil era que os

políticos não pensassem só neles. Parem com essa
Quanto a invasões aqui, pelo amor de Deus, baderna de Movimento Sem-Terra. Não são pes-

não! Gente de fora, não! Jamais. soas do campo. O direito de propriedade deve ser
Meu ponto de vista é que tivesse emprego para respeitado.

todos. Eu acho que o Brasil hoje não tem sem-terra, ENTREVISTA
tem sem-emprego. Essa é a grande verdade. A coi- Airton Virgínia de Menezes, Diretor-Bibliote-
sa mais justa hoje não é ganhar de graça, não. É a cário do Sindicato dós Trabalhadores na Indústria do
gente trabalhar, adquirir, aí se dá mais valor. Açúcar de Bocaiúva (MG).

Pode-se chegar aí num campo de sem-terra e IR - Já houve assentamento aqui na região? "
falar que existem mil vagas de emprego, eu acredito AVM - Na época em que os Matarazzo cuida-
que eles não vão. Preferem ficar ali, esperando ir vam da Usina, eles tiraram uma área de terra que
para o campo, ganhar de graça, mas não querem era perto da Usina, chamada Embaraçaia, e assen-
trabalhar. taram 100 famílias. 3,5 alqueires para cada família,

O Governo procurando a Reforma Agrária só com casas muito boas.
vai arrumar mais funcionários públicos no campo. Resultado: hoje restam duas famílias. Fracasso

ENTREVISTA total.
Manoel Messias da Silva, 36 anos, casado, 2 IR - E a população, o que pensa da Reforma

filhos, neocomerciante, trabalhou 11 anos na Usina Agrária?
Malvina AVM - Foi feito um plebiscito aqui em Dolabe-

MMS - Tenho observado que, desde maio, la, em 17 de outubro, sobre a Reforma Agrária. Não
quando eles vieram com essa história de Reforma houve nenhuma manipulação. O resultado foi: 559
Agrária, que a população é totalmente contra, 99% é votos contra a Reforma Agrária, 30 a favor, 1 voto
contra. nulo e outro em branco.

O Governo tomou de balaiada no plebiscito Aqui temos mais ou menos 600 famílias, uns 3
que foi feito aqui. mil habitantes. O pessoal prefere a indústria funcio

nando e ser empregado, porque hoje a gente tem
Participei da passeata em Bocaiúva. Saímos visto muitos exemplos no País de a Reforma Agrária

daqui às 14 horas, reunimo-nos na Prefeitura. Fo- ser um fracasso. Só funciona na TV e no jornal.
mos recebidos por alguns vereadores, muito bem. Em Engenheiro Dolabela, assentamento não
Houve muito aplauso da população, até a Rádio Clu- dá resultado. Se houver assentamento aqui, no má-
be de Bocaiúva disse que a população está apoian- ximo em dois ou três anos as terras estão todas nas
do o pessoal de Dolabela. mãos de fazendeiros, porque o pessoal não vai ter

De Dolabela foram umas 600 pessoas. Foi condições de trabalhar a terra e vai acabar venden-
pessoal daqui, de Joaquim Felício, Boinópolis, Enge- do. Ou então abandona.
nheiro Navarro. Para Dolabela o que interessa é a Usina fun-

O empresário, Dr. Santílio (presidente da Em- cionar. Para quê o pessoal quer terra? O Governo
presa Americana), está dando força para a gente, não vai dar condições para ele produzir nessa terra.
porque a Reforma Agrária não dá certo em parte ne- A política adotada pela direção da Usina está
nhuma do Brasil, até hoje não deu. dando bom resultado. Os trabalhàdores estão todos

IR - O Prefeito promoveu uma reunião aqui em satisfeitos, não tem ninguém com pagamento atrasa-
Dolabela? do. A dívida anterior que a Empresa tinha com os



06070 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

trabalhadores, a· nova direção está assumindo, pa- hoje está em dia. E o povo está satisfeito. Eles estão
gando na Justiça os atrasados. resvoltados com o projeto de assentamento e que-

Essa Reforma Agrária é até exploração de me- rendo que a empresa continue.
nores. Porque a pessoa pega uma área de terra e é A terra aqui, devido ao clima, só dá capim ou
obrigado a tirar o filho da escola para poder ajudar a cana. E eu nunca vi assentado pecuarista, ia' ser o
trabalhar na lavoura. Ele não tem condições de pa- primeiro assentamento pecuarista do Brasil.
gar um funcionário. É obrigado a colocar mulher, fi- IR - As terras pertencem à empresa?
lho, tudo para trabalhar naquela área. Até menor de Eu sou arrendatário das terras e da Usina Mal-
14 anos lidando com enxada, serviço pesado. vina, que hoje se denomina Usina Americana, que

Depois, se sou assentado, não passo registrar vem gerindo a empresa com muito sucesso. E dize-
um funcionário para trabalhar para mim como avul- mos que a Malvina também é viável, como o é a
so. E isso é i1egal..,Que direito que ele vai ter? Americana.

IR - Soubemos que vocês organizaram uma A Malvina se autopaga, depende de um apoio
pesseata em Bocaiúva. político para que ela s~ erga novamente. Já foi uma

Sim,..em 24 de outubro/97. A passeata foi pro- das Usinas-padrãado Brasil e pode voltar a ser.
movida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Associa- É uma Usina viável e pode voltar a fazer seu
ção Comunitária de Dolabela. milhão de sacas, seus 40 milhões de litros de álcool,

De Dolabela foram 11 ônibus, fora o pessoal tranqüilo! Isso daria uma receita suficiente para pa-
de Bocaiúva que também aderiu ao movimento. Era gar suas dívidas. Bastava uma boa vontade do Po-
para mostrar para o prefeito e os políicos que o povo der político, em vez de estar desapropriando as ter-
aqui em Dolabela e região não aceita a Reforma ras, dar condição para um empresário sério.
Agrária. Eu tenho fazendeiros, sitiantes, que são meus

Foi manifestação pacífica. A população de BQ- empregados. Tenho diversos proprietários da região
caiúva teve uma reação favorável a nós, houve que vêm me oferecer as terras porque não têm con-
aplausos e o pessoal de lá passou a participar da diçóes de cultivá-Ias. Se esses têm ã terra e vêm 'ser
passeata. meus empreg~ôos, para ser assalariados, por que

Em frente à Prefeitura, concentramos mais de que os daqui vão querer adquirir terra?
3 mil pessoas. Levamos um documento ao Prefeito, Gostaria de mandar um recado à classe políti-
mas ele não estava. Passamos para o assessor ca para que viesse aqui, olhasse essa população,
dele, o José Roque, que é advogado da Prefeitura. ouvisse o povo, visse a seriedade com que está sen-

IR - O que me diz do Movimento dos Sem-Terra? do gerida a empresa, a viabilidade da empresa.
Eu penso que aquilo é um absurdo. A maioria Porque cana aqui dá e muito boa. E nós esta-

não é de trabalhadores. mos prontos para plantar, colher, industrializar, jogar
Eu até quero pedir a meus colegas trabalhado- no mercado e pagar nossas dívidas.

res que não se deixem levar por interesses políticos Só que está faltando um pouquinho de boa
que se utilizam dos pobres coitados para invadir ter- vontade dos políticos para que esse povo volte a ser
ras dos outros. Essas invasões estão acabando em feliz. Hoje eles estão sofrendo, com medo que acon-
morte, e ninguém faz nada por eles. E as famílias teça a Reforma Agrária, eles têm medo.
deles ficam passando necessidade. Eles estão adquirindo terra como doação de

ENTREVISTA pagamento sobre o tempo de casa e estão me ven-
Santílio Ramos Peçanha, presidente da Usina dendo essa terra. Por que estão vendendo? Por que

Americana que arrendou a Usina Malvina não cultivá-Ias? Porque não têm condição! A cultura
SRP - Conhecendo o Movimento dos Sem- da região é cana e capim. Se vão cultivar capim, não

Terra e a Reforma Agrária em geral, vê-se que tem tem boi para comer; se vão cultivar cana, não tem
acontecido muita miséria nos assentamentos. Eles Usina para moer.
têm fracassado. E o de Malvina, seria mais um. Se esse pessoal está se desfazendo do que

Eu adquiri essa empresa agora, estou reativan- está recebendo pelos longos anos de trabalho nessa
do a empresa com muito sucesso. Os trabalhadores Empresa, por que eles vão querer ser assentados?
e a população toda estão a favor de que a empesa O pessoal não está disposto a arricar uma co-
continue. Iheita para perê-Ia. É fatal para eles.

Eu trato o pessoal bem, venho mantendo o pa- O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Pro-
gamento deles que estava nove meses atrasado, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.



A favor dos índios soma-se o fato de se tratar
de uma terra onde eles viviam, com vestígios ar
queológicos que comprovam a sua ocupação tradi
cional e tem incrustado no seu interior vestígios re
centes desse grupo que pleiteia a área (base de
construções, olarias, plantios, etc.), além de uma fa
mília Pataxó que ainda resiste, apesar das pressões
dos fazendeiros.

Atualmente a área é objeto de penhora junto
'ao Banco do Brasil, em função de empréstimo con
traído pelos seus supostos donos, com vencimento
em outubro de 2005.

Às 5h da manhã do dia 10 de março de 1998,
pouco mais de trinta famílias pataxó retomaram par
te do seu território tradicional, na região do Vale Ver
de, Município de Porto Seguro, Bahia. A área, de
1.750 hectares aproximadamente, é chamada pelos
índios de Aldeia Venha, atualmen,te denominada Fa
zenda Santo Amaro. Após um longo período de es
pera, por uma definição da F:UNAI, no sentido de fa
zer um levantamento antropológico da terra, os ín
dios decidiram voltar ao seu antigo território, de onde
foram expulsos no final da década de 50. Só agora,
depois de quase quarenta anos, pressionados pela
fome, pela situação de miséria e favelização das ci
dades do extremo sul da Bahia, o grupo decidiu reto
mara terra.

A Constituição Federal garante aos índios o di
reito à terra tradicíonal, imprescindíveis à sua repro
dução física e cultural, segundo os seus usos, costu
mes e tradições, tornando sem efeitos jurídicos os
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e
a posse das terras indígenas. No contexto das co
memorações do,chamado 500 anos do descobri
mento é inegável o direito histórico dos pataxós so
bre suas terras. Por isso, é impossível falar em co
memoração quando ainda constatamos que esse
povo continua sem sua terra garantida, ameaçada
constantemente pelos projetos do Governo e dos
empresários do turismo. Apesar da ameaça, os ín
dios resistem e têm a esperança de ver seus direitos
garantidos.

A retomada tem sido, em muitos casos, um
mecanismo legítimo de luta dos índios na reconquis
ta de seus territórios. O Conselho Indigenista Missio
nário, organismo da CNBB, chama a atenção de to
dos os segmentos para essa ação justa e necessá
ria dos pataxós, para que os órgãos responsáveis,
FUNAI e Ministério da Justiça, tomem as medidas
cabíveis, como a garantia da integridade física dos
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e Srs. Deputados, os índios pata:{ós-hã-hã-hãe ini- racterizando assim um potencial interesse econômi-
ciaram ontem, em Porto Seguro, ni Bahia, a retoma- co.
da de suas terras, localizadas na hoje denominada
Fazenda Santo Amaro, conforme denúncia enviada
ao nosso gabinete pelo Conselho Ilndigenista Missio
nário - CIM!. Trata-se de uma ação que ocorre em
'função da inércia da FUNAI em implementar uma
polftica pública que favoreça os povos indígenas.

Há mais de quarenta anos, na Fazenda Santo
Amaro, aproximadame'1te quarenta famílias do povo
pataxó viviam da cultura de subsistência e da pesca.
Na década de 80, alguns homens armados entraram
na área dizendo-se donos da propriedade e expulsa
ram os índios, que não esboçaram reação alguma.
Apenas uma família permaneceu, escondida na
mata.

Em maio de 1993, 46 famílias de índios pata
xós resolveram retomar a área. Sem um planeja
mento de ação, sem assessoria jurídica, apoio da
FUNAI e com uma organização fragilizada, não con
seguiram garantir a terra e foram obrigados a deixar
a área mediante ordem judicial da comarca de Porto
Seguro, que acatou o pedido de reintegração de
posse impetrado pelos supostos proprietários da ter
ra. Antes de acionar a Justiça, o fazendeiro propôs
um acordo, oferecendo aos índios metade da área,
proposta que os índios recusaram, exigindo a totali
dade da terra.

Em 1996, uma comissão de lideranças indíge
nas ligadas à Fazenda Santo Amaro decidiu retomar
as discussões com o objetivo de reconquistar a terra
de onde foram expulsos. Encaminharam um docu
mento à FUNAI de Brasília reivindicando providên
cias para o reconhecimento da área como terra indí
gena; levaram também o problema ao Conselho de
Caciques do Povo Pataxó; procuraram a Articulação
dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e
Espírito Santo - APOINME, e procuraram o CIMI em
busca de orientação e apoio, ampliando as reflexões
e fortalecendo a esperança. A partir daí várias reu
niões aconteceram com a finalidade de analisar a si
tuação e definir uma estratégia de ação; foram esta
belecidas algumas etapas com distribuição de tare
fas, cujo cumprimento foi consolidando o processo e
viabilizando a retomada, segundo as lideranças. E
desse modo o grupo definiu o dia 10 de março para
a ação.

É importante salientar que parte da área é con
siderada pelo IBAMA como área de preservação
permanente, além de fazer parte da área geográfica
do Museu Aberto do Descobrimento - MADE, cujo
megaprojeto visa lotear a região para o turismo, ca-
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índios durante esse processo e a determinação ur- para apuração de falta grav!", com direito a ampla
gente da regularização da área, encaminhando um defesa. Como não houve qualquer processo admi-
grupo de trabalho da FUNAI para dar início ao pro- nistrativo, nem judicial anterior à demissão dos servi-
cesso da demarcação das terras. dores, não poderiam os servidores serem demitidos,

AI!"rtamos o Ministério da Justiça e a FUNAI sob pena de nulidade do ato demissional, ou seja,
para essa situação, que poderá ter desdobramentos nulidade do decreto que demitiu os servidores.
com conseqüências imprevisíveis, mas que sem dú- O juiz, ao julgar os processos, acolheu as ale-
vida alguma foi a única alternativa que restou aos ín- gações dos servidores demitidos, e determinou a
dios diante da atual situação que se encontram. anulação do decreto que os demitiu, e mandou que

Era o que tinha a dizer. se oficiasse o Sr. Prefeito para conceder a reintegra-
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT _ BA. ção dos servidores, no prazo de dez dias, sob pena

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de desobediência, como se o vínculo com a adminis-
Sras. e Srs. Deputados, por diversas vezes ao longo tração jamais tivesse sido extinto.
do ano passado, ocupei a tribuna desta Casa para Depois de oficiado do mandado judicial, o Sr.
registrar várias denúncias de corrupção e malversa- Prefeito relutou em reintegrar os servidores, Iimitan-
ção dos recursos públicos envolvendo várias admi- do-se a baixar uma portaria dizendo que eles esta-
nistrações municipais do interior da Bahia. Tais de- vam reintegrados, mas não comprovou a inclusão
núncias, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são dos mesmos em folha de pagamento, nem lhes per-
o resultado do incansável trabalho de Vereadores da mitiu ocupar suas funções. Assim sendo, os servido-
Oposição, principalmente do meu partido, que, mui- res públicos de Ipirá, -demitidos, viram-se obrigados
tas vezes, sob a mira da perseguição pura e sim- a peticionar ao juiz, para que determinasse ao Sr.
pies, de ameaças de morte, buscam cumprir o papel Prefeito o cumprimento da sentença, em face do que
constitucional que lhes delegaram o povo de fiscali- o juiz concedeu o prazo de 5 dias para que o Prefei-
zar as ações do Executivo Municipal. to comprovasse a efetiva reintegração dos servido-

Hoje, Sr. Presidente, quero registrar nos Anais res e a inclusão dos mesmos na folha de pagamento
desta Casa a situação em que se encontra a Admi- do Município.
nistração Municipal de Ipirá. Aliás, diga-se de passa- O Prefeito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
gem, este Município já foi objeto de denúncias deste dos, nada comprovou, o que, mais uma vez, obrigou
Parlamentar, nesta mesma tribuna da Câmara dos os servidores a pedir prisão da autoridade municipal
Deputados, no que diz respeito ao funcionalismo pú- coatora; fato esse que ocorreu no mês de dezembro
blico e que, neste pronunciamento que ora faço, de 1997.
será novamente abordado, dada a postura manifes- Diante da situação, e com os servidores exigin-
tamente autoritária e de absoluto descaso para com do o cumprimento da sentença dos mandados de
uma parcela considerável dos trabalhadores desta segurança, o Prefeito recorreu, mas como o recurso
Prefeitura, que, dela demitidos, ganharam na justiça, não tem efeito suspensivo, no mesmo mês de de-
num primeiro momento, a sua reintegração. E já que zembro o Prefeito Luiz .Carlos ajuizou um pedido de
tocamos nesse assunto, trataremos dele por primeiro. suspensão de execução dos efeitos das sentenças,

No início de outubro do ano passado, o Juiz da sob a alegação de que o cumprimento da sentença
Vara da Fazenda Pública da Comarca, Dr. Almir Pe- de mandado de segurança importaria em grave le-
reira de Jesus, julgou procedentes todos os manda- são à ordem, à saúde, educação, segurança e eco-
dos de segurança impetrados pelos mesmos moti- nomia públicas.
vos e fundamentos, quais sejam, os servidores fo- Para nossa surpresa, pasmem, sem juntar se-
ram demitidos ao arrepio da lei, afrontando direito lí- quer uma folha de pagamento, nem de receita, nem
quido e certo, vez que por decreto do Prefeito Luiz orçamento de despesas do Município, ou seja, sem
Carlos Martins, quando os servidores já contavam comprovar as tais graves lesões aos bens jurídicos
com mais de dois anos em efetivo exercício de suas tutelados, no mês de janeiro, o Presidente do Tribu-
funções, para as quais foram nomeados e empossa- nal de Justiça do Estado da Bahia, Desembargador
dos, e já gozavam de garantia da estabilidade, com Aloísio Batista, a quem foi dirigido o pedido, deferiu
base na Lei Orgânica do Município e da Constituição uma liminar suspendendo os efeitos das sentenças
Federal, e que, portanto, não poderiam ser demitidos de mandados de segurança até o julgamento dos re-
de seus cargos, sem que suas demissões fossem cursos impetrados pelo Município. Diante desse qua-
precedidas de inquérito administrativo ou processo dro, Sr. Presidente, que somente aumenta a descon-



Esta é, portanto, Sr. Presidente, a situação em
que se encontram os servidores públicos de Ipirá,
numa luta que se arrasta há tanto tempo e que se
imaginava ganha, e, agora, fomos surpreendidos
com esta decisão do Presidente do TJ da Bahia. En
tretanto, tenho confiança de que o recurso feito ao
Pleno deste Tribunal haverá de pôr uma pá de cal
nas intenções manifestas do Prefeito de Ipirá de
continuar negando os direitos dos servidores públi
cos concursados. A vitória desses servidores virá,
mais cedo ou mais tarde, derrotando, na Justiça, o
comportamento autoritário do Prefeito Luiz Carlos
Martins, de Ipirá.

Aliás, Sr. Presidente, não são só os servidores
municipais que estão sendo prejudicados por aquele
Prefeito. A população de Ipirá também. Na medida
em que pesa sobre a atual administração fortes indí
cios de corrupção e malversação dos parcos recur
sos públicos do Município, o ônus, evidentemente,
recai sobre a população, que acaba privada do aten
dimento mínimo de suas reivindicações. E digo isso
a partir das informações que me foram repassadas
pelo Vereador do PT Ademildo Sampaio Almeida,
que, fiscalizando as contas do atual Prefeito na ins
petoria regional do Tribunal de Contas dos Municí
pios, descobriu a existência de 85 processos de em
penho suspeitos de corrupção, desvio de verbas, su
perfaturamento, licitação vicié:!,da, etc.

Em dezembro do ano passado, esse Vereador
requereu ao Executivo Municipal tais processos,
acompanhados de seus respectivos contratos e dos
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fiança do povo no Judiciário, a suspensão dos efei- processos Iicitatórios, além de ter, por quatro vezes,
tos das sentenças, além de· causar surpresa, cau- convocado o Secretário de Infra-estrutura para pres-
sou-nos espanto, pois que pedido semelhante foi di- tar esclarecimentos a respeito da obra de construção
rigido ao Tribunal de Justiça da Bahia, pelo Prefeito do terminal rodoviário urbano, na qual já foram gas-
do Município de Ruy Barbosa, quando o juiz daquela tos 75 mil reais em repasses feitos para a Empresa
comarca deferiu uma liminar com pedido semelhan- Esteio Engenharia, contratada especificaménte para
te, e o mesmo Presidente do Tribunal de Justiça ne- a compra de material de construção desta obra. O
gou o pedido de suspensão, mantendo a liminar de que mais chama a atenção, Sr. Presidente, é o fato
mandado de segurança. Ora, não se entende como de que, além de repassar o valor, acima menciona-
é que se nega suspensão a uma liminar e se conce- do, suspeita-se que a Prefeitura tem pago também
de suspensão aos efeitos de uma sentença. as notas fiscais em nome dessa construtora na com-

Não se conformando com a suspensão deter- pra dos mesmos materiais no comércio local. Ou
minada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do seja, suspeita-se que a Prefeitura esteja pagando
Estado da Bahia, os servidores interpuseram recurso duas vezes pelo mesmo material de construção ad-
para o Pleno do Tribunal, contra a decisão do Presi- quirido.
dente do TJ da Bahia, para que o Tribunal reexami- Mais absurdo ainda é o fato de que essa obra
ne a questão, em face da contradição com os pró- encontra-se desde muito tempo na fase do alicerce,
prios julgados do Tribunal, já que as razões para o ou seja, desde janeiro do ano passado, e que os
pedido da suspensão não foram comprovados, nem mesmos materiais comprados pela construtora po-
podem ser confundidas com recurso de apelação e !lem ser adquiridos por um valor bem inferior,. em
seu mérito. torno de 10 mil reais.

Perguntamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quem está ganhando com essa e outras
possíveis maracutaias que estão sendo feitas na ad
ministração do Sr. Luiz Carlos Martins? Sabemos
que as suspeitas de corrupção e malversação dos
recursos públicos do Município de Ipirá só poderão
ser comprovadas ou não mediante a criação de uma
CPI, que teria a prerrogativa de quebra de·sigilo ban
cário e, se comprovadas as denúncias, cassação do
mandato do atual Prefeito e encaminhamento à Jus
tiça do resultado de sua investigação, para as devi
das punições de todos os que porventura estiverem
envolvidos.

Mas sabemos também das imensas dificulda
des para que isso ocorra, uma vez que o Prefeito
conta com o apoio da maioria dos Vereadores. Tanto
é que, transcorridos, Sr. Presidente, três meses
após as iniciativas tomadas pelo referido Vereador
petista, absolutamente nada aconteceu. Ou seja, o
Prefeito não entregou os processos de empenho, e
o Secretário de Infra-estrutura, quatro vezes convo
cado, não compareceu à Câmara para prestar os
devidos esclarecimentos, apesar da Lei Orgânica do
Município obrigar o comparecimento, sob pena de
crime de responsabilidade.

Não tendo sucesso com essas iniciativas, prer
rogativas legais de quem assume, com responsabili
dade, o mandato popular que lhe foi conferido pela
população, o Vereador Ademildo requereu, por últi
mo, que a mesa da Câmara Municipal tome as medi
das jurídicas cabíveis, entre eJas mandado de injun-
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ção.. para fazer cumprir o exigido, ou seja, que o Pre- Constituintes. Este visa à proteção de todo e qual-
feito envie para a Câmara Municipal as notas de em- quer trabalhador, garantindo-lhe o mínimo de subsis-
penho, contratos e licitações a ele solicitado. tência e mesmo assim somos conscientes das difi-

Por fim, Sr. Presidente, quero aqui expressar culdades de encontro dos econômicos com os legais
minhá indignação .pela maneira, quase que generali- nele determinados.
zada na Bahia, como vêm sendo administrados os A norma internacional, por sua vez, prevê a
recursos públicos. As denúncia.s de corrupção, que possibilidade de se estabelecer salários mínimos
vão desde o nepotismo, clientelismo e fisiologismo para setores que não estejam organizados em sindi-
político ao desvio, puro e simples, de verbas públi- cato, especialmente para os países em desenvolvi-
cas para o enriquecimento ilícito dos administrado- mento. Garantias legais abrangentes e necessárias.
res públicos e seus apaniguados. Isso precisa aca- Entretanto, ~s relações de trabalho foram abrupta-
bar. E espero que a população de cada Município mente alteradas pelos novos ventos da economia, a
baiano saiba avaliar bem a aplicação dos seus re- ponto de provocarem discussões sobre reajustes na
cursos por seus respectivos Prefeitos. E as eleições legislação.
deste ano serão um bom momento para essa avalia- A globalização nos surpreendeu desfazendo
ção. Espero que o povo tenha consciência disso. várias normas estabelecidas na relação do trabalho.

Para finalizar, Sr. Presidente, solicito que este Há pouco tempo os sindicatos lutavam até com su-
pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na cesso para a elevação dos salários, em alguns ca-
Câmara e divulgado no-programa A Voz do Brasil. sos, como o dos bóias-frias dos canaviais paulistas.

Era o que tinha a dizer/ O sindicato conseguiu progressos admiráveis. A for-
O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun- ça unida dos trabalhadores lutavam por dignidade

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e vià aumento de salário. Hoje lutam ao menos pela
Srs. Deputados, o novo texto constitucional dispõe, manutenção do emprego.
em seu art. 7°, inciso IV, a fixação por lei do salário Nesse contexto de abandono,-·mais que nunca,
mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender devemos ter a presença efetiva do Governo Federal
às necessidades vitais básicas do trabalhador, urba- na defesa dos trabalhadores não só minorando o
no e rural, e às de sua família, como moradia, ali- avanço do desemprego, como também tomando me-
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higie~ didas urgentes para reverter o quadro de recessão
ne, transporte e previdência social. Estabeleceu, ain- aguda á que estamos ·submetidos. Os economistas
da, a necessidade de reajustes periódicos que lhe têm falado numa coincidência rara que os juros altos
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua asfixiam a economia. É preciso baixar os juros para
vinculação para qualquer fim. retomarmos o crescimento da economia. Só assim

Por outro lado, a Convenção 131 dÇl OIT dis- daremos um freio no crescente desemprego e pode-
põe sobre a fixação de salários mínimos, com refe- remos pensar em oferta de emprego.
rência especial aos países em desenvolvimento, es- Está claro que o trabalhador brasileiro é a parte
tabelecendo em seu art. 1° que o país que a ratificar mais vulneráv.el e mais atingida do nosso atual qua-
se compromete a estabelecer "um sistema de salá- dro econômico. É nessa condição que o desespero
rios mínimos que proteja todos os grupos de assala- vê como saída qualquer tipo de acordo, mesmo com
riados, cujas condições forem tais que seria aconse- a redução arbitrária dos salários.
Ihável assegurar-lhes proteção". Agora, mais do que nunca, o Governo Federal

Consultadas as organizações respectivas de tem de se fazer presente na vida pública para intervir
empregadores e trabalhadores, deverá ser determi- nesse processo desumano, não permitindo mais ain-
nado o grupo de assalariados que será abrangido e da a execração do trabalhador brasileiro. O Governo
o grupo que será excluído, dando os motivos da Federal deve manter o nível de salário mínimo como
exclusão. paradigma, qualquer que seja o encaminhamento da

O Brasil ratificou os termos dessa convenção crise.
através do Decreto Legislativo n° 110, de 30 de no- Assim, faz-se necessário a formulação de urna
vembro de 1982, e do Decreto nº 89.687, de 22 de política salarial que abranja as necessidades dos tra-
maio de 1984, fazendo lei entre nós. balhadores e de suas famílias, "tendo em vista o ní-

Como se observa, porém, a norma intemacio- vel geral dos salários no País, o custo de vida, as
nal não trata do mesmo salário mínimo, nacional- prestações de previdência social e os níveis de vida
mente unificado, que norteou o espírito dos nossos comparados aos de outros grupos sociais", além dos
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fatores de ordem econômica, lIinclusive as exigên- Repetir, a cada vez, que o setor público de
cias de desenvolvimento econômico, a produtividade saúde já ultrapassou o terreno do caótico seria repi-
e o interesse que existir em atingir e manter um alto sar uma verdade que, afinal, nos é lançada aos
nível de emprego·, conforme critérios estabelecidos olhos a cada instante em que podemos estar diante
pela Convenção n° 131 da OIT, em seu artigo 3°. de um aparelho de televisão a ver um noticiário. E

. Temos de pensar em alguma forma de repasi- não se trata de uma tragédia típica de regiões mais
ção automática do poder aquisitivo do salário corroí- .pobres, porque, afinal, Fortaleza e Rio de Janeiro
do pelo congelamento salarial e pelo aumento dos são cidades avançadas, grandes centros urbanos,
preços, mormente os serviços públicos. reconhecidos centros universitários.

Temos de nos preparar, caros colegas, para Mas parece-nos que, mesmo em meio a essa
ajudar na consecução dos objetivos delineados nos carência de recursos, dessa desorganização admi-
programas do Governo Federal. Todavia, não pode- nistrativa, das fraudes comprovadas que arrastam
mos nos esquecer de nossa função de repre- pelo ralo bilhões de reais a cada ano, temos encon-
sentantes do povo. Ou o Governo Federal mantém o trado, até mesmo em pequenas localidades, soluçõ-
pulso firme para sustentar um mínimo de dignidade es simples, baratas, mas, antes de tudo efica2..3s, e
no salário, ou transformará belas legislações em com essa eficácia porque são capazes de bem ra-
letra morta. cionalizar o uso de recursos sempre escassos. Está

certo que não discordamos quando se afirma que os
Era o que tinha a dizer. grandes centros urbanos não comportam soluções
O SR. AUGUSTO CARVALHO (P,,P,~.;. - DF. assim tão simplórias. Mas não,··podemos a~mitir

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, como correta a imagem que nos trouxe a imprensa:
Sr.as e Srs. Deputados, é inegável que o índice de em um berçário, ou melhor, numa UTI infantil, um
mortalidade infantil está mais baixo em nosso País trabalhador passando a enceradeira, realizando a
nos últimos anos. Este índice se refere a uma taxa limpeza que, se tivesse sido feita a tempo e a hora,
anual, apurada a base do número de óbitos para seguramente impediria os condenáveis óbitos ali
cada parcela de mil crianças recém-nascidas. É um ocorridos.
fato auspicioso. Aqui está, exatamente, mais uma causa, não

Há pouco tempo, no entanto, recebemos, com desprezível, de ocorrências tão funestas: a desídia,
assombro, a notícia de que dezenas de crianças a desorganização, tudo que, ao fim e ao cabo, não
morreram subitamente numa maternidade, em Forta- depende exclusivamente do achego de recursos,
leza. Ou seja, morreram exatamente onde as crian- mas da disposição de cumprir e fazer cumprir as ob-
ças devem ser salvas. rigações profissionais inerentes ao setor hospitalar.

Nos últimos dias de janeiro, novo assombro, A foto a que nos referimos não apenas fala por si,
nova tragédia. Crianças começaram a morrer em como também demonstra de que maneira se com-
maternidades no Rio de Janeiro, sem que as diver- portam aqueles que, no setor da saúde pública, mais
sas equipes médicas pudessem dizer, de pronto, o responsáveis são pela otimização dos recursos apli-
que ocorria, o que somente se descobriu quando o cados e, sobretudo, pela conscientização de seus
diretor de uma dessas maternidades mostrou que subalternos ante uma situação que a um só tempo
numa UTI, com capacidade de atender simultanea- nos envergonha e nos revolta.
mente doze crianças, havia 24 delas ali internadas. Era o que tinha a dizer.

~ão queremos apontar culpados, fazer genera- O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
Iizações que, no mais das vezes, conduzem a injusti- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.

as
e Srs.

ças. Não sendo médico, difícil é para mim definir ou Deputados, quero desta tribuna parabenizar a dire-
entender o que ocorre quando uma criança recém- ção do jornal O Dia, por intermédio de seu Presiden-
nascida necessita de urgente atendimento, numa te, o Dr. Ary de Carvalho, pela feliz iniciativa de lan-
UTI já lotada. Mas é preciso salvar a criança ainda çar, domingo passado, dia 8, o caderno IINossa Bai-
que colocando em risco a vida deste ou de outros in- xada", o mais novo suplemento que passou a chegar
fantes. Não nos parece uma decisão fácil, porque vi- diariamente às bancas,. composto de oito páginas,
das assim recém-surgidas para o mundo têm uma com mais informação e melhor qualidade editorial.
fragilidade que podemos supor, mas que só um Nós, filhos da Baixada Fluminense, e já no quinto
profissional, especialista na área, pode bem mandato parlamentar, representando aquela região, só
dimensionar. temos motivos para ficar orgulhosos diante de mais



06076 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

este empreendimento editorial. Afinal, Sr. Presiden- espécie de malogro. Até porque, Sr. Prêsidente,
te, Srs. Deputados, a Baixada Fluminense, que até Sr.as e Srs. Deputados, o vício da falcatrua, aliado à
bem pouco tempo só era vista corno uma espécie de ideologia geralmente retrógrada, é um processo de
emblema da indulgência brasileira pela chamada vida curta, em face da vulnerabilidade diante daque-
grande imprensa, começa a despontar agora corno a les que se sentem servidos e também perante a so-
grande alavanca para o desenvolvimento socioeco- ciedade cerceada.
nômico do Estado do Rio de Janeiro. Por isso mesmo, os chamados jornais chapa

E é o jornal O Dia o preferido por 80% dos lei- branca, prostitutos e promíscuos, não ocupam espa-
tores da região, sendo o veículo de comunicação de ços, não conquistam as bancas e, conseqüentemen-
massa mais atento, com suas lentes focadas para te, são banidos ou repudiados pela opinião pública.
esse novo fenômeno, qual seja, o crescimento verti- Ficam então, a barganhar esmolas e complacência
ginoso, na Baixada, da economia fluminense. Com- dos poderes constituídos, sempre numa troca estrei-
pacto, dinâmico, bonito e barato, O Dia sabe, como ta de interesses fisiológicos, sem nenhum cunho so-
ninguém, veicular o seu prestígio em cima de 60% cial que reflita o progr~pso e o bem-estar comum.
do PIB de) Estado do Rio de Janeiro, hoje maior que Esse proces:>o abominável não só emperra o
o Próduto Interno Bruto do Paraguai. progresso da própria empresa, com reflexos diretos

É bom lembrarmos que a Baixada Fluminense no seu quadro de pessoal, como também da comu-
passou várias décadas carente de veículos de co- nidade a que supostamente pretendia servir.
municação de massa formadores de opinião. E inú- A Ba'xada FI m'ne s ' s m d 'v'ld Ig mI UI neee u aaua
meros foram os jornais que surgiram e desaparece- um verdadeiro manancial de fatos que aguçam e ex-
ram rapidamente na região, como num passe de má- citam a curiosidade humana. A sua localização geo-
gica. A maioria desses periódicos surgiu sem filoso- g a'f' a seu c es I'mento de o r 'f"c s a o I .r IC , r c m g a I o, u c mp eXI-
fia, geralmente divorciada do propósito de servir dade, a miséria, a delinqüência juvenil, a violência, o
como sustentáculo do processo democrático da so-
ciedade. Por isso mesmo aviltaram-se diante dos seu potencial de mão-de-obra e slJa verdadeir~ im-

portância no cenário político do estado se consti
olhos da opinião pública. tuem numa inesgotável matéria-prima de primeiríssi-

Na verdade, foram apenas jornais que serviram ma qualidade para quem vende informação e produ-
de instrumento de achaque e de extorsão numa Bai- to de consumo.
xada Fluminense bem acima dessa espécie de pro-
miscuidade editorial. Ali, na Baixada Fluminense, vi- E foi o jornal O Dia que, com muita competên-
vem, atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas cia, matou a charada.
que ambicionam uma vida melhor em busca de sua Empresário da estirpe de Ary de Carvalho sabe
própria dignidade como seres humanos. muito bem que não é à toa que a Baixada Fluminen-

É aí que entra o papel fundamental, preponde- se ostenta hoje em dia uma posição de destaque,
rante, dos veículos de comunicação socia', principal- principalmente no cenário econômico do País. Já se
mente a imprensa escrita, que, por não estar atrela- fala nos bastidores da economia fluminense que a
da à concessões políticas e, conseqüentemente, sob Baixada da poeira e da lama foi à luta, e, hoje, à
estado de vulnerabilidade, tem tudo para desempe- custa de um rio de investimentos privados - shop-
nhar suas funções com uma relativa independência pings, indústrias, servlços -, já é o quarto maior
e firmeza. pólo de consumo do País, atrás apenas de São Pau-

Não é à toa que em países governados por re- lo, Rio e Belo Horizonte.
gimes ditatoriais a imprensa sofre os mais abominá- Desde 1996, Municípios como Nova Iguaçu,
veis processos de censura. A dignidade humana só Nilópolis, Belfort Roxo, Japeri, Queimados, São João
pode existir quando o direito à manifestação é livre e de Meriti e Duque de Caxias, entre outros, estão se-
soberano. E a sociedade só pode se manifestar e lu- duzindo o capital de grandes empresas dos setores
tar por seus direitos quando empresários como Ary petroquímico, mineral, têxtil, de cosméticos, de bebi-
de Carvalho possibilita que os anseios e propósitos das, de transportes e farmacêutico. Todas estão de
da população sejam de fato extravasados e difundi- olho nessa grande área de cerca de 1,3 mil quilôme-
dos às claras. tros quadrados às margens da Via Dutra, a maior ar-

A falta dessa visão que sempre imperou na téria de escoamento da economia do País.
Baixada Fluminense por parte dos homens de comu- Com certeza, o empresário Ary de Carvalho
nicação constituiu-se até qem pouco tempo numa está atento a essas transformações. Isso é bom
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para o povo da Baixada Fluminense e para o desen- Ao
volvimento do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Senhor

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa Presidente da República
determina a publicação na íntegra, em todos os Dr. Fernando Henrique Cardoso
órgãos de comunicação da Casa, do discurso do Senhor Presidente,
eminente Deputado Simão Sessim. Nós, os representantes da bancada parlamen-

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro- tar do Estado do Rio de Janeiro, vimos manifestar
nuncia o seguil')te discurso.) -:- Sr. Presidente, Sr.as e nossa veemente oposição ao projeto de lei de auto-
Srs. Deputados, a bancada parlamentar do Estado ria do Senador José Roberto Arruda, que propõe a
do Rio de Janeiro assinou em conjunto carta dirigida transferência para Brasília do escritório central da
ao Presidente da República, em que manifesta es- Agência Nacional de Petróleo <196> ANP, localiza-
tranheza e marca posição a movimentos de Parla- do no Rio de Janeiro não só por determinação da lei
mentar de Brasília que propõe a transferência para a que regulamenta o setor de petróleo e gás natural,
capital do País do escritório central da Agência mas também por sua vocação.
Nacional do Petróleo, que instalpu-se na última O Rio de Janeiro responde por 70% da produ-
segunda-feira, dia 9, cumprindo a lei, no Rio de ção bruta de petróleo e por 40% da produção de gás
Janeiro. natural do País; concentrava no final de 1996~ quatro

Mais ainda: seu funcionamento, como órgão in- bilhões, dos quatro bilhões e oitocentos milhões das
dependente de regulação e fiscalização das ativida- reservas brasileiras provadas; apresenta crescimen-
des dos setores do petróleo e gás natural, definitiva- to anual de 12% do nível de suas reservas, contra
mente será mais eficiente se estiver situado no cen- 8,4% apresentados em todo o Brasil; é a sede da
tra da cultura petrolífera do País, que sem dúvida al- Petrobras, cujo centro de pesquisa e convênios fir-
guma é o Estado do Rio de Janeiro, onde residem, mados com as maiores yniversidades fluminenses -
estudam e militam há décadas todos os profissionais PUC, UFRJ, UERJ e UENF - todas dotadas de cen-
especializados do setor. tro de excelência em ciência. e tecnologia de pros-

É lá que ficam as sedes da Petrobras e de to- pecção, armazena em sua memória informações
das as empresas que atuam internacionalmente na fundamentais para o sucesso da formulação de polí-
matéria, tanto as gigantes, chamadas sete irmãs, ticas e estratégias a serem implementadas pela
quanto os novos parceiros da Petrobras, atraídos ANP; abriga por todos os motivos apresentados, as
pela flexibilização do antigo monopólio desse setor. sedes das maiores companhias de petróleo do mun-

Noventa por cento dos recursos conhecidos de do atuantes no Brasil, além dos novos parceiros
petróleo e gás natural, mais de 70% do petróleo ex- após a recente lei. É, portanto, o núcleo central do
piorado e mais de 40% do gás utilizado no Brasil es- setor não apenas nos seus negócios, mas sobretudo
tão localizados no Rio de Janeiro. Daí ser importante na cultura técnica, acadêmica e legal.
que uma agência como a ANP exerça suas ativida- Seria incompreensível se a ANP nascesse acé-
des com independência em relação ao Governo fala, com seu escritório central no Rio de Janeiro e
Central, à semelhança de outros organismos, como sua diretoria em Brasília, o que muito dificultaria a in-
a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e o Ban- tegração de seus técnicos e diretores, além de de-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e monstrar irracionalidade administrativa e ecopômica
Social- BNDES. neste momento de busca de competitividade e de

Certos, portanto, do conhecimento do Sr. Pre- eliminação de custos supérfluos.
sidente da República sobre a matéria, os Parlamen- Certos de que Vossa _Excelê~cia estará atento
tares do Estado do Rio de janeiro estão tranqüilos e ao a~damento desta quest~o reaflrman..do. seu co~-
atentos para que mais uma vez nossa terra não seja promlss~ com o dese~volvlmento economlco do RIO
injustiçada. de Janeiro ~~ d~ Brasil, emA b~se~ modernas, e d:

Para concluir, requeiro, ainda, a transcrição na que, a expenencla desta agencia Independente sera
íntegra nos Anais desta Casa da carta enviada ao exemplar, ~ubscrevemos.
Sr. Presidente da República, subscrita por todos os CordIalmente,
Parlamentares do nosso estado. Seguem-se as assinaturas

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR O SR. PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.

Brasília, 10 de março de 1998 Deputados, a Lei nº 9.478, que regulamentou a flexi-
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bilização do monopólio do petróleo no Brasil, aprovada cisão de apoiar a instalação da sede da Agência Na-
pelo Congresso Nacional em agosto do ano passado, cional de Petróleo em lúgar próprio e adequado, a
autorizou também a instituição da Agência Nacional do capital do estado que lidera a produção de petróleo
Petróleo, órgão que irá regular e fiscalizar as ativida- e gás natural no País, tal como determina a Lei nº
des petrolíferas no País. Com efeito, a Agência Nacio- 9.478 e, como porta-voz do povo honrado e traba-
nal do Petróleo - ANP, foi implantada em janeiro do Ihador do norte e noroeste fluminense, reiterar minha
corrente ano e instalada provisoriamente em Brasma, profissão de fé e confiança no futuro da citada re-
enquanto se processavam os trâmites para sua insta- gião, vivendo ainda o paradoxo de ser a maior pro-
lação definitiva no Rio de Janeiro. Graças ao empenho víncia petrolífera brasileira e a que possuía a menor
e à competência da Diretoria da Agência Nacional de renda per capita do Centro-Sul do Brasil.
Petróleo, desde a última segunda-feira ela já se encon- Confiamos, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa-
tra funcionando no Rio de Janeiro, com mais de qua- dos, que este quadro paradoxal esteja em processo
renta técnicos. A presteza, a dedicação e o denodo de- de mudança, como sinalizar a instalação da Agência
monstrados pela Diretoria da Agência Nacional de Pe- Nacional de Petróleo no Rio de Janeiro.
tróleo permitem que os fluminenses possam contar Era o que tinha a dizer.
com um novo e relevante fator para acelerar o desen- A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.
volvimento do Estado do Rio de Janeiro. Destaque-se Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
a cooperação do Banco do Brasil, que cedeu espaço Sr.as e Srs. Deputados, mais uma vez venho mani-
em sua sede no Centro do Rio para que a ANP tivesse festar a esta Casa minha preocupação com os pre-
condições de iniciar efetivamente o seu trabalho. juízos 'que o aumento dos níveis de poluição am-

Cumpriu-se o que determinava a lei que regu- biental vêm causando à população da região metro-
lamentou a flexibilização do monopólio do petróleo politana da Grande Vitória no meu Estado, o Espírito
no País, com elevado senso de justiça e reconheci- Santo, principalmente em Vila Velha, Cariacica, Ser-
mento do direito evidente do Rio de Janeiro de se- ra e também Aracruz.
diar a ANP. Em verdade, é o Rio de Janeiro o maior No entanto, minha preocupação não é apenas
produtor de petróleo e gás natural do País e guarda, como Parlamentar, freqüentemente cobrada pelo
na bacia de Campos, no norte fluminense, reservas povo capixaba, angustiado com a situação, mas
de petróleo já dimensionadas, que alcançam 10 bi- também como cidadã compartilho dessa angústia e
Ihões de barris de óleo e condensados e 163,1 bilhõ- da busca de respostas que venham solucionar o pro-
es de metros cúbicos' de gás natural. Hoje, aquela blema.
região é a principal área petrolífera do País, com Nesse sentido apresentei, no último dia 20 de
trinta plataformas de produção - catorze fixas e de- janeiro, requerimento de informações ao Ministério
zesseis flutuantes - e mais de 7 mil empregados al- do Meio Ambiente, no qual solicito esclarecimentos
tamente qualificados, utilizando tecnologia de ponta. ao Ibama sobre o sistema de monitoramento contí-
Ressalte-se que só a bacia de Campos produziu a nuo por bairro industrial junto às fontes de poluentes
média diária de 942,3 mil barris/dia em dezembro do de pó de carvão e pó de minério, substâncias polui-
ano passado, alcançando, em 17 de dezembro, a doras mais freqüentes na atmosfera das áreas atin-
marca de 1 milhão de barris/dia, sendo responsável, gidas; sobre o nível de contaminação do mar, lagos
portanto, pela produção recorde de petróleo, que fe- e rios que cortam a Grande Vitória; sobre os danos
chou o ano de 1997 com um crescimento real de que "os agentes poluentes podem causar a médio e
7,4% em relação ao ano anterior. longo prazo à fauna marinha e à água consumida

Estamos convencidos, Sr.as e Srs. Deputados, pela população, além da existência ou não de pro-
de que a Agência Nacional de Petróleo será um im- postas de controle e reposição ambiental pelos da-
portante fator no processo do desenvolvimento flumi- nos causados por parte das indústrias e órgãos
nense. O representante do Rio de Janeiro na Direto- responsáyeis.
ria da Agência Nacional de Petróleo, o ex-Secretário Como o relatório final da CPI da Assembléia
Estadual de Ciência e Tecnologia, Dr. Elói Femandez Legislativa criada para apurar os transtornos e pro-
y Femandez, conhecedor dos principais problemas blemas causados à população pela poluição, enfati-
que afligem os fluminenses, é uma garantia da maior za que não podemos esperar que as pessoas adoe-
atenção que passará a ser dada ao nosso estado. çam e morram para que sejam tomadas providên-

Por fim, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, cias. A qualidade de vida dos habitantes de Vitória
quero congratular-me com esta Casa pela lúcida de- está comprometida pelo ar sujo, de má qualidade, e
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a assistência médica está abaixo dos padrões africa- na". Ele teve uma parada cardíaca. Foi vereador e
nos, não podendo atender aos casos agravados presidente da Câmara Municipal de Dourados.
pela poluição. Não há estimativas de quanto isto rep- Gostaria, Sr. Presidente, de externar meus pro-
resenta para os cofres públicos. Não há estudos epi- fundos pêsames às famílias enlutadas.
demiológicos e nem estatísticas. As empresas fur- O SR. VÂNIO DOS SANTOS (Blaço/PT - SC.
tam-se perante suas responsabilidades, e em sua Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
maioria negam que podem causar malefícios à saú- Sr.as e Srs. Deputados, o B.anco do Brasil firmou
de e ao meio ambiente. acordo com a Previ, envolvendo a transferência da

Por isso, enviei ainda ofícios aos Secretários responsabilidade pelo pagamentó das aposentado-
de Saúde e Meio Ambiente do Espírito Santo, tendo rias dos funcionários que tomaram posse no banco
em vista que a CPI da Poluição atestou também que antes de 1967 do Banco do Brasil para aquele fundo
os escalões competentes apenas iniciaram a discus- de pensão. Tal acordo, que envolveu o montante de
são dos procedimentos para realização de estudos R$11 bilhões, foi objeto de polêmicos debates no
epidemiológicos, já tendo ocorrido duas tentativas seio do funcionalismo, acerca de sua legalidade ou
anteriores, que não prosperaram por falta de medi- ilegalidade.
dores adequados. O Banco do Brasil, por intermédio do seu Dire-

Além disso, a CPI confirmou o aumento no tor Gilberto Caetano, divulgou, em fevereiro deste
atendimento médico de emergência para doenças ano, o resultado do segundo semestre de 1997, já
alergo-respiratórias e definiu como principal popula- com os impactos positivos provenientes da aprova-
ção de risco os· recém-nascidos, bebês, idosos, car- ção deste acordo.
diopatas, doentes alergo-respiratórios, e trabalhado- Entretanto, ao analisar o teor do acordo entre o
res das plantas industriais, sendo que no caso de Banco do Brasil e a Previ, a Secretaria de Pre\(idên-
bebês, estes estão sujeitos a lesões irreversíveis, cia Complementar (SPC) identificou irregularidades
que comprometem suas expectativas de vida e qua- e ilegalidades, que não lhe permitiram ratificar a cita-
Iidade de sobrevida. Ou seja, o quadro do nível de da negociação.
poluição no estado se enquadra perfeitamente den- Tendo em vista os transtornos que causaria a
tra dos parâmetros necessários para ser tratado divulgação da não-aprovação deste acordo por parte
como problema de saúde pública. da SPC, diretores do Banco do Brasil e da Previ fo-

Esperamos então a resposta dos órgãos com- ram buscar o apoio da Casa Civil, que'passou a in-
petentes às nossas missivas, ·e apelamos, em nome tervir para que ~ acordo, mesmo constatada a sua
do Espírito Santo, por medidas que visem resguar- ilegalidade, fosse aprovado.
dar a saúde dos cidadãos capixabas, bem como a Srs. Parlamentares, colegas desta Casa, diver-
manutenção de nossas belezas naturais, tão canta- sas têm sido as denúncias sobre atos de improbida-
das e procuradas por turistas do País e do exterior. de, irregularidades e até mesmo ilegalidades cometi-

. Era o que tinha a dizer. das por poderes constituídos no País, principalmen-
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun- te quanto ao uso fisiológico, eleitoral, corruptor e

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e clientelista da máquina pública pelo Governo FHC.
Srs. Deputados, na semana que passou, minha ci- Esta Casa Legislativa, mesmo com ampla
dade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi mar- maioria governista, tem sido palco deste debate e
cada por passamentos de pessoas importantes da tem procurado pôr fim à impunidade, atuando em
nossa sociedade. Pioneiros que ajudam a escrever a conjunto com o Tribunal de Contas e o Poder Judi-
história do município faleceram, por triste coincidên- ciário na denúncia e em mudanças institucionais que
cia, praticamente no mesmo período: Floriano Mar- eliminem pela raiz o mal da impunidade. Hoje mes-
tins; José Joaquim Moreira, "Seu Quinzito", que era mo foi empossada a Comissão Especial destinada a
mineiro e foi com a família para Dourados, onde se analisar a imunidade parlamentar. A cada dia que
estabeleceu como agricultor; Duarte Assunção, pau- passa, cresce nossa responsabilidade com a missão
lista da região de Barretos, que chegou a Dourados institucional de fiscalizar os negócios de Estado.
na década de 40, desenvolvendo atividade no setor Diante da denúncia que apresentamos, temos
de pecuária. Ambos falecer§im no dia 6 último. que reiterar nosso compromisso constitucional com o

Outro cidadão douradense que morreu na se- combate a todas as formas escusas de corrupção e fa-
mana passada, no dia 7 de março, foi Moacir Barreto vorecimento nos negócios públicos e atuar prontamen-
de Souza, conhecido popularmente como "Lampari- te no sentido de extirpar essa conduta nefasta.
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A pressão da Casa Civil sobre a Secretaria de O Presidente Fernando Henrique tem o mérito
Previdência Complementar (SPC) pela aprovação do da vitória sobre a inflação. A alta dos preços está
acordo, até mesmo por não ter qualquer parecer júrídi- contida, e caminhamos para a estabilização da eco-
co, nem do banco, nem da Previ, que respalde uma nomia. Mas nem tudo são flores, embora, com a in-
suposta le'galidade, revela-se como verdadeira prevari- fiação domada, convivamos com graves problemas
cação do Executivo contra o Estado de direito. econômicos e sociais.

Com mais de 180 anos de história, o Banco do Hoje eu gostaria de abordar aquele que consi-
Brasil tem sido, em que pesem as 'gestões políticas dero como o mais grave problema dos dias atuais, o
e os desmandos de sua direção, uma instituição desemprego, que tem crescido enormemente entre
apegada ao desenvolvimento do País e com um nós, determinado por duas razões básicas. Primeiro,
corpo funcional dedicado a fazer valer o dever do o desemprego tem crescido por força da modem-
banco para com a cidadania. ização do parque industrial brasileiro, que tem incor-

Todavia, nos últimos quatro anos, essa institui- porado muitos equipamentos modernos, que se por
ção secular tem sido envolvida em freqüentes es- um lado produzem mais a um custo menor, por outro
cândalos, que, não raro, têm aportado nas páginas reduzem a necessidade de mão-de-obra aplicada na
do noticiário policial. Se já não bastassem os escân- produção. Esse é o desemprego decorrente do uso
dalos objeto de favoreCimentos pessoais, agora nos da tecnologia. Em segundo plano, mas igualmente
deparamos com uma tentativa de indução à prática perverso, temos o desemprego por conta da política
da ilegalidade. Há que se dÇlr um basta nisso. de preservação do real.

O Governo Federal, seus Ministros e as empre~ A alta das taxas de juros, o aumento 'das im-
sas do Estado deveriam ser um exemplo de corre- portações e as restrições ao crédito impostas pelo
ção e respeito à lei e ao Estado de direito. Não é pa- Governo têm trazido profundas conseqüências para
pel do Executivo ficar comprando votos no parla- os trabalhadores brasileiros, quer como diminuição
mento, distribuir cargos e verbas federais para in- dos empregos, quer como freio para Q crescimento
fluenciar convenções partidárias de apaniguados, que os técnicos chamam de conjuntural, tão perver-
constranger o papel do judiciário ou cercear os ór- so quanto qualquer outra forma de desemprego,
gãos internos da administração pública no cumpri- mas mais fácil de ser curado.
mento do que dispõe a lei. O problema tem crescido tanto entre nós que

Louvo aqui a atitude da Secretaria de Previ- as estatísticas oficiais chamam nossa atenção. No
dência Complementar, que, até este momento, em setor industrial, de 1990 para cá, mais de 3 milhões
que pesem as pressões que vem sofrendo, tem de- de vagas foram fechadas. Na agricultura, setor tradi-
monstrado elevado espírito público e ciência de seu cionalmente empregador, nesse mesmo período o
dever, recusando-se a homologar os atos ilegais que IBGE aponta uma redução no número de pessoas
constam do acordo. empregadas da ordem de 2,4 milhões.

Entretanto, apenas registrarmos o louvor à re- O Governo deve mexer-se para enfrentar, fir-
sistência ética da Secretaria não é o suficiente para memente, essa questão do desemprego. E, ao meu
impedir que a ilegalidade aconteça. Precisamos que ver, pode fazê-lo' de modo rápido, eficiente e com
esta Casa se solidarize com a questão e exerça muita competência. Basta para tanto pôr em prática
suas prerrogativas. um programa de estímulo à agricultura, à construção

Isto posto, proponho à Presidência desta ses- civil e desenvolver o setor de obras públicas.
são que aprove a formação de uma comissão de Para nós, na Paraíba, os reflexos poderiam ser
Parlamentares com o objetivo de comparecer à Se- sentidos nos setores de sisal, de algodão, na fruticul-
cretaria de Previdência Complementar, para apurar tura de maracujá, abacaxi e outros. Na construção
tais fatos. de casas próprias e na indústria imobiliária. No setor

O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL - de obras públicas, poderíamos ter nossa redenção
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- definida com a implantação do projeto de transposi-
te, Sr.as e Srs. Deputados, com o Plano Real, conse- ção das águas do São Francisco.,
guimos domar a inflação, e a carestia não penaliza Prezados Parlamentares, o problema do de-
mais o pobre o quanto penalizava antigamente. Gra- semprego é sério e grave, mas não insolúvel. Tem
ças a Deus, hoje, para quem está empregado, as solução sim. Basta o Govemo querer enfrentá-lo.
coisas melhoraram muito. A comida voltou mais farta Com um programa simples'e barato como esse que
à mesa do pobre. enunciamos, muita coisa pode ser feita para minorar
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O sofrimento de nosso povo. Dinheiro há, até porque Então, Sr. Presidente, renovo meu apelo para
não são programas caros. E o FAT - Fundo de Am- que se tome uma providência urgente, saneadora e
paro ao Trabalhador, administrado pelo BNDES, eficaz com relação ao problema.
está abarrotado de dinheiro, o Sistema Financeiro da Era o que tinha a dizer.
Habitação dispõe dos recursos do FGTS, e o Tesou- O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun-
ro Nacional também pode arcar com o projeto de cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
transposição das águas do São Francisco. Srs. Deputados, temos sido seguidamente procura-

Tudo farei para sensibilizar o Governo nesse dos por muitos aposentados e pensionistas, que no
sentido de despertá-lo para essa necessidade ur- momento vivem a angústia de não saber se haverá
gente de criarmos novos empregos. O Presidente alguma mudança em seus magros "benefícios" a
tem demostrado preocupação com o problema e partir de maio próximo.
convocou uma reunião de todo o ministério para en- Sabendo que temos um projeto para aliviar a
frentar a questão. Afinal, nem só de bancos quebra- penúria em que vivem, eles nos procuram insistente-
dos se compõe o País. Já é hora de o Governo tam- mente para saber da sua tramitação, para saber se
bém olhar para o povo. já foi aprovado, se o Presidente da República vai

O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Pronun- aceitar.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Como dizer a .eles que este Projeto tem o n°
Srs. Deputados, por mais de uma vez temos denun- 1/95, foi o primeiro dessa legislatura, e não conse-
ciado desta tribuna o descaso com que o Governo guiu até hoje ser votado em plenário?
Federal vem tratando o problema da dengue, princi- Como dizer a eles que FHC envia todos os
palmente na Paraíba, onde o surto epidêmico está- anos ao Congresso uma medida provisória, em fun-
se alastrando de forma violenta. ção dos aumentos que são os mais irrisórios possí-

O próprio coordenador da Fundação Nacional veis, já que sua equipe de Ministros e assessores
de Saúde, Dr. Oswaldo Balduíno, em entrevista con- buscam sempre os piores índices?
cedida aos jornais de hoje, confirma o alastramento Como explicar-lhes que depois de décadas de
da doença nos municípios do interior e a incapacidade trabalho e de contribuição eles são considerados um
do órgão que ele dirige em deter o surto por falta de re- estorvo para a equipe econômica e responsáveis
cursos humanos, financeiros e condições técnicas. pela situação difícil das contas públicas?

O Ministério da Saúde e a Fundação Nacional FHC tem divulgado que pretende aumentar o sa-
de Saúde sabem da gravidade do prçblema, mas in- lário mínimo em 1° de maio apenas por uma questão
sistem em desconhecer o assunto e em determinar de "tradição", passando-o de 120 para 130 reais.
providências acauteladoras para que não venha a Afirma que com esse fabuloso aumento está
tornar-se um caso de maior gravidade. cumprindo a promessa de campanha de dobrar o sa-

O Município de Diamante, entre muitos outros, lário mínimó até o fim do seu Governo. Isto não cor-
localizado no Alto Sertão do estado, está vivendo responde à verdade, o salário mínimo de R$64,79
verdadeiro pânico, dado o elevado número de pes- não é do seu Governo, pois ele tomou posse em ja-
soas que estão sendo atingidas diariamente, sem neiro de 1995, encontrando-o já aumentado para
tratamento e sem que providência alguma seja to- R$70,00.
mada. E a situação da cidade, conforme a imprensa Essas afirmações só podem ser coisa de pes-
noticia, não é só de espanto, mas também de preo- soas que consideram os idosos como inúteis e inca-
cupação. pazes de pensar e fazer contas.

Por isso, quero solicitar ao Ex.mo Sr. Ministro Os aposentados nos dizem, inclusive, que o
da Saúde, Carlos Albuquerque, uma providência sé- ex-Presidente Itamar Franco foi impedido por Fer-
ria e urgente em todos os Municípios do Vale do nando Henrique de passar o salário mínimo para
Piancó, principalmente naqueles mais atingidos pelo R$100,00, como o seu movimento organizado vinha
surto epidêmico. reivindicando desde 1993.

Para o Ministério da Saúde, talvez a dengue Por esta razão, Sr. Presidente, fazemos eco
seja uma doença simples e até banal e, por isso, jus- com os aposentados e pensionistas em suas preten-
tifique este descaso. Mas considerando que as po- sões, para as quais achamos chegar bem perto com
pulações da região são carentes, pobres e desnutri- o Substitutivo nº 3.332/97 ao nosso Projeto nº 1/95,
das, a doença, que poderia ser simples, agrava-se que determina para 1° de maio de 1998 um salário
consideravelmente. mínimo de R$208,00, o mesmo índice para todas as
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aposentadorias e pensões, restabelecendo a data- servidores e política salarial compatível com as fun-
base de todos os aposentados e pensionistas. ções e cargos existentes;

Mais uma vez, conclamamos os Srs. Parla- 6 - apoio ostensivo aos pequenos e microem-
mentares a reconhecerem a necessidade de aliviar o presários, através da criação de linhas de créditos
estado de miséria de 18 milhões de segurados do específicas para o setor;
INSS e nos ajudarem nessa empreitada. 7 - política de segurança pública que resgate

Era o que tinha a dizer. o valor dos servidores do setor e estabeleça novos
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro- rumos para prevenção do crime organizado, do tráfi-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e co de drogas e da violência que se acentua nos
Srs. Deputados, o Partido do Movimento Democráti- grandes centros urbanos;
co Brasileiro, PMDB, tomou, no último dia 8 de mar- 8 - maior apoio ao setor turístico nacional, com
ço, importante decisão, qual seja a de apoiar a ree- a busca de novas alternativas para o incremento do
leição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. turismo interno, a formação de profissionais e a cria-

. . Fierescudeiro do partido, desde o primeiro mo- ção do Fundo Nacional do Turismo, que permita o
mento dos resultados, acatei a decisão da maioria incentivo aos 'municípios de reconhecido potencial
dos meus correligionários, que decidiram por apoiar turístico; e
a continuidade do atual Governo, que também já 9 - recomposição dos proventos de aposenta-
tem sustentação e apoio de nosso partido. doria, notadamente daqueles que recebem valores

Ag9ra é arregaçar as mangas e trabalhar pela irrisórios e incompatíveis com a dignidade que o
continuidade do Plano Real, e estamos certos de País deve oferecer-lhes.
que sua continuidade depende da continuidade do Enfim, com a determinação do Governo e o
atual Governo, para o qual então iremos trabalhar, apoio do Congresso Nacional, temos certeza de que,

Entretanto, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa- se implementadas todas estas medidas, o Brasil en
trará definitivamente no caminho de justiça social e

dos, este parlamentar tem algumas considerações a podera' s 'r conf'ante r mo ao seleto I .......: dosegUl I u c Uuc
fazer sobre o Governo Fernando Henrique e algu- países do Primeiro Mundo.
mas sugestões para que reforcem os programas e
as metas do Governo para o próximo mandato, Era o que tinha a dizer.
caso seja reeleito, já que elas fazem parte do pro- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
grama do Presidente FHC e também constam de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nosso programa partidário. Sr.

as
e Srs. Deputados, venho a este plenário alertar

para um verdadeiro assassinato cultural que está
Assim, entendemos ser necessária a efetiva- acontecendo em meu Estado, Pernambuco. O tradi-

ção de algumas medidas que se fazem urgentes cionalíssimo Clube Carnavalesco Misto Vassouri-
para que o Brasil conti,nue no rumo do progresso e nhas, que surgiu no Recife há mais de 100 anos, no
do desenvolvimento e do resgate à cidadania de to- arnaval d 1889 na-o sa" o carnaval ha' I mec e, In peo -
dos os brasileiros, a saber: nos cinco anos.

1 - baixa das taxas de juros; Ora, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados,
2 - combate sistemático ao desemprego, atra- como bem diz Evandro Rabello, um dos maiores

vés do incentivo à geração de novos postos de tra- pesquisadores do carnaval do Recife, clube camava-
balho, mediante criação ou constituição 'de novas lesco é para sair no carnaval.
empresas, através de apoio financeiro com juros Em vez de manter a tradição secular, divulgando
compatíveis e de longo prazo; o frevo corno marco da cultura pernambucana, o Vas-

3 - implantação de um programa agrícola defi- sourinhas já não tem quadro social, nem prestação de
nitivo, que' incentive o homem do campo a permane- contas, nem respeito por sua própria história.
cer na lavoura, dando-lhes segurança e garantia de E não é por falta de recursos. Evandro Rabello
preços mínimos; cansou-se de denunciar que na sede do clube (que,

4 - controle rígido das importações, de forma a ao menos teoricamente, ainda é própria) promovem-
tornar mais competitiva a produção nacional; se festas populares semanais, sempre com casa

5 - implantação de política de valorização do cheia e belas arrecadações. Isso sem falar no alu-
servidor público, com a realização de concursos pú- guel do prédio para eventos.
blicos, para preenchimento das lacunas existentes O clube é de utilidade pública, mas seu presi-
na administração públiéa federal, treinamento dos dente, José Gouveia' dos Santos, não explica o que
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acontece, por exemplo, co(T1 os cerca de 42 mil reais reveste de importância crucial para os aposentados
que, de acordo com o jornal Diário de Pernambuco, e pensionistas do referido grupo, bem como para a
o Vassourinhas recebe como direitos autorais por própria Caixa Econômica Federal, empresa envolvi-
uma música chamada Vassourinhas (que, aliás, de da na questão.
acordo com o pesquisador, não pertence ao clube). Decididamente, não podemos aceitar que a bu-

Quem ainda defende a autêntica cultura per- rocracia estabeleça óbices que prejudiquem o direito
nambucana não tem como se conformar com a si- líquido e certo, totalmente amparado na legislação
tuação. Mas, exceto pelo Conselho Estadual de Cul- que rege a matél-ia, dificultando que a solução da si-
tura, pela Casa tlo Frevo e por alguns pouquíssimos tuação dos aposentados e pensionistas do extinto
homens públicos, nenhuma autoridade, seja ela mu- Sasse seja, finalmente encontrada.
nicipal, estadual, federal, comove-se com a morte Em face do exposto, solicito ao Ex.mo Sr. Mi-
em vida de um dos movimentos culturais mais im- nistro da Previdência e Assistência Social que reava-
portantes deste País, que teve o Vassourinhas lie a questão, orientando a decisão da Secretaria de
como berço. Previdência Complementar, para que a situação seja

O que quero pedir, Sr. Presidente, é a sensibili- resolvida, sem, obviamente, prejudicar o direito dos
dade dos homens que defendem a'cultura popular aposentados e pensionistas que integram o grupo já
como marca de cidadania e identidade de uma na- mencionado.
ção. Ora, Sr. Presidente, Sr.as Srs. Deputados, a si-

Era o que tinha a dizer. tuação de insegurança e incerteza perante o futuro
O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco/PDT - SC. Pro- assombra a todos nós, especialmente agora, quando

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e o País passa por reformas que estão alterando e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna na defesa também suprimindo direitos do cidadão. Para o gru-
da busca de soluções para resolver a difícil situação po de aposentados e pensionistas que ora defende-
em que se encontra um grupo de aposentados e mos, essa incerteza soma-se, ainda, à de pertence-
pensionistas da Caixa Econômica Federal, perten- rem a um órgão que foi extinto' há vinte anos, e até
centes ao extinto SASSE - Serviço de Assistência e hoje não foi encontrada uma solução que assegure
Seguro Social dos Economiários, órgão que foi in- plenamente os seus direitos.
corporado ao INSS em 1977. O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE.

Ainda que a extinção do Sasse tivesse ocorrido Pronuncia o se~uinte discurso.) - Sr. Presidente,
há pouco mais de vinte anos, os seus aposentados Sr.as e Srs. Deputados, por diversas vezes já ocupei
e pensionistas ficaram sob a responsabilidade da esta tribuna para alertar o Governo da urgente ne-
Caixa Econômica Federal até agosto de 1996, one- cessidade de se implementar no País uma política
rando indevidamente a folha de pagamentos da em- de geração de emprego e renda. Abordo a matéria
presa. Indevidamente, sim, porque não caberia a ela em cada palestra, em cada entrevista, em todos os
a assunção de obrigação previdenciária decorrente espaços que tenho, na tentativa de sensibilizar o
de ato daquela natureza. A partir de setembro de Governo. Mas, até agora, não vi uma só atitude co-
1996, mediante entendimentos realizados entre a rajosa e objetiva para minimizar o alto índice de de-
Caixa Econômica e o INSS, o pagamento desses semprego do País. Há treze anos, não temos um ní-
aposentados e pensionistas passou a consistir res- vel de desemprego como o de hoje.
ponsabilidade deste último. O argumento de que só o crescimento gera

No entanto, após a devida transferência de en- empregos não é satisfatório, nem suficiente. É evi-
cargos para o âmbito do INSS, a Secretaria de Pre- dente que o crescimento medíocre dos últimos anos
vidência Complementar, órgão do Ministério da Pre- é o fator principal do desemprego, mas é possível
vidência e Assistência Social- MPAS, passou a co- implementar políticas de geração de postos de tra-
locar empecilhos à regularização definitiva da situa- balho sem prejudicar a estabilização da moeda. Pre-
ção, impedindo que esse grupo de pessoas sejam cisa-se criar precondições para garantir o sucesso
vinculadas, na qualidade de associadas/participantes, das ações, como reduzir a carga fiscal, rever a le9is-
à FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais. lação trabalhista, com a flexibilização dos contratos

O pleito das associações de aposentados da de trabalho, e incentivar o aumento da poupança e
Caixa Econômica Federal e da Federação Nacional do investimento. E as ações? O que fazer?
dos Aposentados da CEF - FENACEF, é, portanto, Convocar todos os órgãos do Governo, minis-
que haja solução final para essa pendência, que se térios, autarquias, empresas estatais e instituições fi-



Repudiamos a discriminação às trabalhadoras
do nosso País, onde muitas mulheres são obrigadas
a receber salários sempre inferiores aos dos homens
para terem a garantia do seu emprego. A discrimina
ção pode ser contextualizada como resultado direto
das desigualdades há muito enraizadas na socieda
de brasileira. Para sobrepor a problemática de sua
própria realidade, a mulher necessariamente deve
estar instrumentalizada e afTllaIRda pelas leis brasileiras.

Historicamente, a sociedade evoluiu na sua for
ma de interpretar a contribuição das mulheres para
as grandes transformações do mundo atual. O pro
blema maior está no peso estrutural de nossa socie
dade, que é capaz de avançar teoricamente, mas
não consegue ir adiante na prática, quando a discri
minação está presente dentro dos próprios lares, em
questões básicas como o respeito à mulher. A mu
lher brasileira sofre ainda os efeitos da exclusão so
cial, apesar de denunciarem constantemente a pre
cariedade dos serviços sociais,'as diferenças do tra
balho, a falta de oportunidade de lazer, os maus-tra
tos, a violência, o assédio sexual.

o SR. CHIC~O BRfGIDO (Bloco/PMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, o Dia Internacional da Mu
lher, comemorado no dia 8 de março, é uma data
muito importante, pois nos propicia a oportunidade
de uma reflexão mais profunda sobre o relevante pa
pei desempenhado pela mulher na sociedade. É pre
ciso reconhecer que a vida das mulheres mudou
muito nesses últimos tempos. Hoje as mulheres es
tão inseridas no mercado de trabalho e já se desta
cam em inúmeras atividades, atuam nos movimen
tos sociais e nos movimentos populares. Os dados
deixam transparecer que muitas conquistas sobre
vieram, mas ainda é preciso caminhar muito para
transpor obstáculos e alcançar o reconhecimento
pleno ~os direitos e da cidadania das mulheres.
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nanceiras oficiais, para, num prazo de sessenta dias, São programas e ações que podem aliviar a
apresentar propostas de implementação das seguin- pressão que já se sente na sociedade. O nível de
tes ações: desemprego está trazendo uma insatisfação social,

- apresentar programas especiais de geração que até mesmo a imprensa, sempre tão cordial com
de el1)prego e renda em suas áreas de atuação; o Presidente, vem divulgando todos os dias. São

- reduzir, em um mês, os juros às taxas preva- sussurros que devem servir de alerta para o Gover-
lecentes antes da crise da Ásia e, posteriormente, no, antes que se transformem em gritos. Conclamo
aplicar um redutor de 10% da taxa a cada mês; todos os parlamentares para juntar às minhas suas

- reduzir a carga fiscal; idéias, para apresentar à sociedade uma proposta
- descentralizar as ações em nível municipal e do Congresso Nacional para combater o desempre-

estadual, inclusive de obras e serviços; go e para levar essa proposta ao Presidente como
- programa especial de criação de emprego na uma colaboração desta Casa, que representa o

agropecuária e na agroindústria; povo nos Poderes constituídos.
- linhas especiais de crédito para sanar peque

nas e microempresas e ampliar o valor do fundo de
aval para garantia desses créditos;

- linhas especiais de crédito para criação de
novas pequenas e microempresas;

- medida provisória que determine que de 20%
a 30% das compras governamentais sejam feitas às
pequenas e microempresas. Para tanto legalizar a
Sociedade de Interesse Econômico, ou seja, que as
pequenas empresas possam associar-se com a fina
lidade única de atender ao objeto da licitação públi
ca, sem outras implicações nos seus contratos so
ciais;

- programas especiais e temporários nas áreas
de segurança e saúde;

- regulamentar já o.Programa Bolsa-Escola;
- negoêiar com o Senado a aprovação com ur-

gência da isenção do ICMS sobre os produtos da
cesta básica;

- criar o regime especial do informal, com estí
mulos trabalhistas e tributários para atração da eco
nomiainformal para a legalidade;

- ampliar os recursos para reciclagem e treina-
mento da mão-de-obra, com prioridade para os de
sempregados há mais de três meses;

- ampliar os recursos do crédito educativo;
- determinar, em nível nacional e obrigatório,

que toda a merenda escolar seja adquirida nos mu
nicípios de origem de cada escola;

- apoiar programas emergenciais de emprego
nos pequenos municípios, inclusive de frentes de
trabalho;

- incentivar o segmento de serviços, principal-
mente o turismo;

- incentivar as exportações, inclusive das pe
quenas empresas;

- incentivar os programas de construção de
habitações populares em nível federal, estadual e
municipal.



Por desamor às citações acadêmicas, permito
me apenas lembrar que a deficiência de iodo na ali
mentação dos seres humanos (leia-se nas crianças)
constitui, segundo o Unicef, a causa mais importante
de casos de retardamento mental evitável. Não fora
só isso, dentre os danos associados à DOI; incluem
se os comprometimentos neurológicos, abortos, sur-

Incapaz de resolver os problemas com a saúde
pública, com a segurança, com a escola básica (com
o ensino e com o sucateamento de prédios e profes
sores) e com as frentes de trabalho, quer a equipe
econômica do Governo engordar ainda mais a ci
randa especulativa, que transforma nossa economia
em algo frágil, insustentável e dependente de capital
estrangeiro.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, recebi
em meu gabinete o estarrecedor relatório do Unicef
para o ano de 1998, através da USP, em que, dentre
outros dados cientificamente comprovados, destaca
se a deficiência de iodo no organismo humano.
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Esta Casa tem aprese.otando um grande núme- e março. O número está sendo considerado perigo-
ro de projetos de lei na área do trabalho, o que de- so pelos empresários, já que em apenas três meses
monstra o grau de preocupação dos nobres Pares perderam o emprego mais da metade dos 113 mil
para com a questão dos direitos das trabalhadoras. operários que foram dispensados em 1997. Para o
Temos plena consciência de que medidas isoladas diretor da Fiesp, Carlos Roberto Liboni, ó aumento
não carregam em si a solução, mas, no sentido mais dos juros para 43% ao ano e o baixo crescimento da
amplo de nossa interpretação, representam um economia são os principais próblemas que provo-
grande avanço. Para que as mulheres possam al- cam o desemprego. Para o diretor da Fiesp, março
cançar os seus objetivos na sua plenitude, são ne- ainda será um mês complicado, e há perspectiva de
cessárias ações concretas e, na atualidade social e que a indústria feche mais 25 mil postos de trabalho,
profissional, o' que está em jogo é o alcance de uma em razão também de que a indústria e o comércio
posição justa no mercado de trabalho. estão acumulando um índice recorde de calote. Pelo

Apesar das muctanças na legislação e nos cos- levantamento da Associação Comercial de São Pau-
tumes sociais, infelizmente o homem continua de- lo, o calote de janeiro aumentou 68% em relação a
sempenhando papéis superiores aos da mulher. No dezembro. Na Confederação Nacional da Indústria,
dia-a-dia, ouvimos com freqüência o empregador di- as notícias também não são animadoras. A CNI re-
zer que prefere contratar um homem, porque mulher gistrou queda de 1% no nível·do emprego industrial
engravida e tem direito à iicença-maternidade. O Es- em janeiro, a maior queda desde 1995, além de rep-
tado não assegura a existência de creches, o que resentar a quarta maior queda dos salários desde
leva a mulher a deixar o trabalho para ficar em casa 1.992. A redução real dos salários na indústria em ja-
e cuidar dos filhos, ou mesmo enfrentar uma jornada neiro foi de 5,3% em relação a d[3zembro.
tripla, sendo obrigada a se dividir entre o trabalho e O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB
os compromissos familiares. - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Devemos apontar novos caminhos para a mu- dente, Sr.as e Srs. Deputados, quero antecipar nesta
Iher no mercado de trabalho e estabelecer ações oportunidade as festas em comemoração ao quarto
que incentivem o seu profissionalismo, garantindo- ano do Plano Real, cujos vários pais, até a presente
lhe os seus direitos trabalhistas, igualdade de trata- data, usam-no apenas como trampolim político, não
mento profissional, remuneração justa e acesso a to- sem antes como máscara para disfarçar as mazelas
das as profissões. A participação eqüitativa e iguali- deixadas pela incorseqüência de seus atos. Um de-
tária entre homens e mulheres na condução dos ru- les, apenas para destacar, são os desmandos da
mos do País é uma exigência mínima dentro de uma política da saúde de FHC.
sociedade de caráter democrático.

Ao comemorar a data, ratifico o compromisso
de ser, como Parlamentar, um canal de expressão
para toda a problemática vivenciada pelas mulheres
e reivindico uma sociedade igualitária e democrática
no sentido mais profundo. Dessa forma, solidarizo
me com as mulheres, parabenizando-as pelos avan
ços conquistados até agora, esperando, para um fu
turo próximo, uma nova realidade, em que impere
maior justiça na relação entre homens e mulheres.
Deixo aqui a minha homenagem a todas as mulhe
res que trabalham pela construção do futuro com as
próprias mãos, contribuem para a melhoria da quali
dade de vida de todas as pessoas e lutam pelo equi
líbrio da vida do planeta Terra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, a Fiesp divulga novos dados sobre
desemprego. Só em São Paulo, 65 mil trabalhadores
do setor industrial perderam o emprego entre janeiro
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dez e mudez. "Fome oculta" - esta a denominação cialidade, se propôs a otimizar as condições para
do Unicef para a deficiência desse micronutriente. que a cidade abrigue, a curto prazo, centros educa-

. Facilmente evitável, essa deficiência nutricional cionais de caráter técnico e, a longo prazo, outras
pode ser evitada com o enriquecimento de iodo, fer- instituições de ensino.
ro e vitamina A em alimentos como o sal, ou a fari- Entre outras medidas, o Município se dispôs a
nha, fargamente consumidos pelas camadas' mais destinar casarões históricos para abrigar repúblicas
pobres de nossa população. estudantis e divulga sua fartura de água e energia

Nunca é demais frisar, Sr.. Presidente, colegas elétrica, que tanto pode interessar às indústrias que
Parlamentares, que, nas proximidades dos festejos lá queiram instalar-se. Trata-se de um planejamento
de 10 de julho, aniversário do real, FHC consegue a longo prazo, que mudará para melhor não só a
desmantelar os serviços públicos garantidos por vida dos cidadãos patrulhenses, mas também a dos
nossa Constituição Federal. Em especial na área da cidadãos de municípios vizinhos.
saúde pública. . Sr.as e Srs., creio não ser necessário insistir no

Num passado não muito remoto, o Governo do fato de que a situação socioeconômica brasileira re-
PSDB, através do Ministério da Saúde, conseguiu a comenda, evidentemente, maciços investimentos em
façanha de dissolver o INAN - Instituto Nacional de educação. As recentes alterações no ensino profis-
Alimentação e Nutrição, trazendo por conseqüência sionalizante e a criação da Superintendência de En-
a fragmentação dos vários programas assistidos sino Tecnológico, da Secretaria de Educação do Rio
pelo Unicef e dispensando os integrantes do Progra- Grande do Sul, fizeram-me crer que este fosse o
ma Nacional de Prevenção das Moléstias da·Garên- momento ideal para ações que transformem Santo
cia do lodo. Isto é muito sério, Sr. Presidente. Melhor Antônio da Patrulha em pólo educacional, inicialmen-
dizendo, isto é uma irresponsabilidade! te, de caráter técnico e, posteriormente, também de

Nesse contexto, reporto-me, por oportuno, às caráter humanístico. Afinal, trata-se de uma cidade
publicações, pela mídia nacional, da edição brasilei- histórica relativamente bem preservada, localizada
ra do relatório "Situação Mundial da Criança em entre a serra e o mar e com facilidades viárias para
1998", produzido pelo fundo, em que se vê que 1,6 todo o Estado.
milhão de crianças com mais de 5 anos sofre de Santo Antônio já foi uma das maiores cidades
desnutrição crônica, com marcas irreversíveis. Com do Rio Grande, passagem obrigatória, nos tempos
base em dados colhidos entre 1996 e 1997, outras. coloniais, para os tropeiros que iam à grande feira
360 mil crianças são vítimas de desnutrição aguda, de Sorocaba, em' São Paulo. Os tempos mudaram,
que, para ser revertida, n~o precisa ser criado ne- mas sua localização continua estratégica para a pro-
nhum Proer, ou FEF ou se realizar alguma operação dução e distribuição de bens, sejam naturais, sejam
tipo ARO. Basta gastar o equivalente a 12 centavos industriais. Esse fator toma a cidade propícia tanto
por criança! Repito: 12 centavos por crianya. para o ensino técnico-industrial, quanto para o ensi-

Ao que parece, cifra muito menos significativa no técnico-agropecuário.
que a nossa dívida externa, que atinge'aastronômi- Atualmente, sua população estudantil, a exem-
ca soma de 192 bilhões de reais. pio da de outras cidades vizinhas, é forçada a aban-

Pois bem, mais uma vez faço este apelo desta donar a terra natal para congestionar as instituições
tribuna aos homens do Poder Executivo, para que educacionais de Porto Alegre ou Santa Maria. Ocor-
se sensibilizem com a matéria, em especial ao Sr. re que tais instituições já estão há muito tempo satu-
Ministro da Saúde. radas pela demanda, além de serem muito distantes

Que se repense o Inan e que se efetivem os para os jovens gaúchos, que teriam, em Santo Antô-
programas de prevenção. Que salvem as' nossas nio, maior facilidade de acesso. Ora, essa dificulda-
crianças em nome dos direitos humanos, da sobera- de de qualificação educacional acaba por refletir-se,
nia nacional, do desenvolvimento humano e do pro- no futuro, em maior dificuldade de colocação profis-
gresso do nosso País. sional, em um País cujo mercado de trabalho foi

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia consideravelmente reduzido pela concorrência es-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. trangeira.
Deputados, o Município de Santo Antônio da Patru- Sendo assim, especialmente levando-se em
lha, próximo a Porto Alegre, apresenta condições consideração que o Rio Grande do Sul é o maior
ideais de localização e tamanho para sediar um prejudicado pela concorrência com os países do
pólo educacional. A Prefeitura, atenta a essa poten- Mercosul, é inquestionável a carência estadual por
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mais escolas técnicas. Tais escolas devem ser insta- completamente todas as suas reservas florestais.
ladas em locais de posição geográfica privilegiada, e Um péssimo exemplo que o Brasil aprende e de que
Santo Antônio, repito, tem a melhor posição desejá- faz uso.
vel, sendo facilmente acessível para vários outros Senhores, segundo o Presidente do Ibama,
municípios, litorâneos ou serranos. Eduardo Martins, 90% da matéria-prima que abaste-
. O atual Prefeito, Paulo Roberto Bier, percebeu ce as serrarias do Sudeste vêm da Floresta Amazô-

a vocação educacional de uma cidade cujo centro nica. Ainda segundo cálculos do próprio Ibama, 50
não dista mais do que 90 quilômetros de Porto Ale- milhões de metros cúbicos de madeira são retirados
gre, além de estar localizada às margens de um fu- da floresta anualmente, de forma predatória. Quanti-
turo pólo industrial. Santo Antônio da Patrulha pode dade capaz de encher, num só tempo, 1,25 milhão
complementar as necessidades educacionais da ca- de carretas carregadas de toras, que, se enfileira-
pital, dos municípios industriais e também da popu- das, totalizariam 25 mil quilômetros em linha reta, ou
lação de Tramandaí, grande balneário do norte gaú- seja, dez vezes a distância RicH3elém.
cho, a menos de 58 quilômetros ,de distância. Tam- O trabalho clandestino dos "cupins" provoca
bém a igual distância instalou-se o complexo auto- perdas que chegam a 60% da madeira extraída. Ve-
motivo da General Motors, catalisador de um proces- jam os Senhores que o desperdício começa na ex-
so de industrialização que requer, a cada dia, mais e tração - uma árvore abatida derruba outras vinte - e
mais mão-de-obra especializada. só termina nos fundos da serraria, onde montanhas

O Município em tela já está inexoravelmente de serragem, pasmem, são queimadas diariamente.
'integrado ao quadro da expansão industrial rio-gran-· Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, é incon-
dense. Nada melhor, portanto, que apoiar e estimu- cebível que uma área equivalente à metade da Itália,
lar todas as iniciativas que visem a fazê-lo cumprir ou seja, 15 mil quilômetros quadrados, de matéria
sua vocação educacional com a maior brevidade primária seja destruída a cada ano por madeireiros
possível. É nesse sentido que peço o apoio da ban- inescrupulosos, símbolos do novo modelo extrativis-
cada gaúcha. Nesse sentido, também aconselho os ta da região AmazôniCa.
colegas de outras bancadas que tomem iniciativas Outro dado apontado pela reportagem é com
semelhantes em seus respectivos estados, os quais referência às multas aplicadas pelo Ibama contra as
certamente hão de ter cidàdes com perfil adequado madeireiras piratas. De janeiro a agosto de 1996, o
à instalação de pólos de educação técnica. Ibama expediu 6,5 milhões de reais em multas. Po-

O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia rém, deste total, apenas 6,5% foram pagos pelos in-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. fratores, ou seja, 422 mil reais. Este valor correspon-
Deputados, com grande relevância, o jornal O Globo de a apenas 28% do investimento feito na fiscaliza-
~e domingo passado publicou extensa reportagem ção naquele período.
sobre a exploração predatória de madeiras na Ama- Q problema, Senhores, não está nos chama-
zônia. dos "cupins da floresta", mas sim em intermediários

Conforme noticiou o jornal, fazem parte de um gananciosos, que exploram cada vez mais esses ex-
exército de 300 mil "cupins da floresta", ou seja, pes- cluídos. Um exemplo nítido é o caso de uma árvore
soas que estão transformando a extração predatória de mogno com sessenta centímetros de diâmetro,
da madeira na principal fonte de renda da Amazônia. que é vendida pelos "cupins" a R$15,00. Uma árvore
São ex-garimpeiros, sem-terra, posseiros, grileiros, dessas tem entre dez e doze metros cúbicos de ma-
índios, migrantes, caboclos e outros excluídos, que, deira. Cada metro cúbico é vendido pelas madeirei-
ju'ntos, formam o mercado negro responsável por 80% ras a R$800,00. Quando chega ao Japão, aos Esta-
da madeira que chega às 4.500 serrarias da região. dos Unidos ou à Inglaterra, esse mesmo metro cúbi-

Um atentado contra a natureza, que só vem co é vendido até a US$2,Ooo.00. Certamente, se a
mostrar-nos a ignorância dos que o praticam. Vejam diferença não fosse tão alta, a devastação não seria
os Senhores que, em meio a esse catastrófico e de- tão intensa.
plorável desflorestamento, o Brasil vem-se firmando Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, "a
como o terceiro maior exportador mundial de madei- Amazônia é o pulmão do mundo" e, portanto, deve
ras tropicais, saltando em seis anos de 2,2% da pro- ser cuidada e preservada por nós, brasileiros, para
dução mundial (1989), para 8,02% (1995), só fican- que possamos ter ainda oxig~nio~ Vida.
do atrás da Malásia e da Indonésia, que consegui- Clamo ao Governo Federal para que intensifi-
ram as primeiras colocações por terem devastado que o patrulhamento na floresta amazônica e aplique



O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, temos visto uma série de aconteci
mentos que nos deixam tomados de indignação, e o
infortúnio não nos poupa nem mesmo nos festejos
do carnaval, com enchentes pavorosas no sul do li
toral paulista e com a tragédia do desabamento do
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multas reais aos verdadeiros devastadores. Somen- Um processo decisório partidário com clara co-
te assim·o Brasil conseguirá manter e deter com or- nexão política com o processo eleitoral de outubro
gulho esse pulmão do mundo. de 1998 e marcado pela çorrupção não compromete

Era o que tinha a dizer. a lisura das eleições? É claro que sim. Os partidos
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA. constituem-se nos primeiros protagonistas e estrutu-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ras jurídicas válidas para o processo eleitoral.
Sr.as e Srs. Deputados, os analistas políticos de todo Ainda no terreno da ética política e da legitimi-
o P~fs e de todos os jornais são unânimes em cons- dade democrática, esse comprometimento é agrava-
tatal que a vitória governista na convenção do do quando a referida compra de votos e a utilização
PMDB constituiu-se, na verdade, numa derrota mo- de violência física e moral não ocorrem a favor de
ral do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Cló- nenhum candidato, mas contra a existência de uma
vis Rossi, na Folha de S.Paulo, diz que o Governo candidatura própria do maior partido do País.
ganhou aconvenção, mas perdeu a compostura. O que o Brasil e o mundo estão vendo é um
Samuel Celestino, do jornal A Tarde, em Salvador, governante tentando eliminar a existência de concor-
afirma que o Presidente Fernando Henrique, em vez rentes ao seu:cargo antes que eles existam.
de comemorar, deveria envergonhar-se. Tereza Cru- E· como faz isso? Submetendo politicamente
vinel constata que nunca um ex- Presidente foi tão
destratado. governadores que dependem de recursos federais,

utilizando ministros de Estado, mobilizando até o
O fato, porém - perdoem-me os tão sérios e Presidente do Poder Legislativo.

competentes jornalistas -, é muito mais grave: é o
processo eleitoral, inovado com a reeleição, que está E como faz isso? Utilizando-se de grupos orga-
perdendo sua legitimidade. Com todos os riscos que nizados fora das instâncias partidárias, marginais
isso pode representar para a democracia brasileira. pagos para tumultuar, ofender, ameaçar, impedir até

o exercício democrático da palavra de um ex-Presi-
Votei a favor da reeleição do Presidente da Re- dente da República. Coação física, corrupção, paga-

pública e não o fiz porque pertencia ao PSDB, mas mento em dinheiro para.. agitadores profissionais,
porque acredito na absoluta justeza do direito de um agressões físicas e verbais, .tudo isso com a aprova-
governante ser reconduzido ao cargo pelo voto livre ção explícita do Presidente da República, que apare-
dos cidadãos em eleições limpas e legítimas. Nesse ce em foto de sorrisos subservientes com os man-
ponto, divi~o até de ilustres homens públicos dignos dantes disto que me parece se constituir num crime
da minha admiração, como o próprio ex-Presidente pré-eleitoral. Essa foto, aliás, é uma confissão públi-
Itamar Franco, ca da participação do Presidente nesse delito.

Mas, para que a reeleição seja um direito do
elejtcr e não uma imposição dos governantes, o pro- Não me surpreende a presença nessa foto de
cess:> eleitoral tem que ser limpo, livre e equânime. parlamentares como o ilustre Deputado Geddel Viei-
E isso não está acontecendo no Brasil. A convenção ra Lima, que aprendeu, de forma sofrida, é verdade,
do PMDB - o Brasil inteiro assistiu pela televisão e as lições da truculência e como um torturado mais
leu pelos jornais - começou a comprometer a legiti- frágil aliou-se aos seus algozes na Bahia. O Deputa-

·d d d I 't I d 1998 do Geddel sabe bem como dizimar adversários naml a e o processo e el ora e .
L t I t P 'd t F d H linguagem do Senador Antonio Carlos Magalhães.amen ave men e, o reSI en e ernan o en-

rique, que deveria ser o principal avalista da lisura e Mas me entristeceu muito, Srs. Deputados, o
da dignidade do processo eleitoral de 1998, do qual sorriso tão raro do nosso Presidente Michel Temer
participará como primeiro mandatário presidencial ilustrar um retrato tão triste do momento anti-históri-
com direito a candidatar-se à reeleição, constitui-se co que vivemos.
em beneficiário de grande deformação moral e políti- O velho PMDB, o Brasil e esta Casa merecem
ca do processo. mais.

O ex-Presidente Itamar Franco, do alto de sua
autoridade moral e de sua história e certamente ba
seado nas informações sobre os favores financeiros
do Governo Federal à Santa Catarina, cujo governa
dor, de quase cassado, passou a grande apoiador
de FHC, afirma textualmente que o lado que ganhou
a convenção comprou.
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edifício Palace 11, na Barra da Tijuca, no Rio de Ja- Novo. Esse distanciamento das coisas nacionais
neiro. com certeza lhe proporcionou novo ambiente para

Um Rio de Janeiro que pouco antes havia sofri- analisar as mazelas do Brasil com alguma distância,
do os efeitos das chuvas em enchentes dificilmente mas não com menos propriedade ou acuidade.
comparadas a fenômenos semelhantes no passado E se é conhecido mais pela criação do "Sítio
da cidade. Percursos ant.es feitos em quinze minutos do Pica-Pau Amarelo" e de vasta obra de literatura
levaram até ~ete horas para serem cumpridos na- infantil, nos seus inúmeros volumes, vinte para ser
quela fatídica cheia de janeiro. mais exato (porque menos não seriam capazes de

As regiões paulistas de Ubatuba e de Regi~tro absorver- toda a sua verve criativa), se é mais conhe-
sofreram com as chuvas, estradas ficaram interditadas cido hoje pela magnífica literatura infantil que criou,
também na região dos lagos, no Estado do Rio, como é porque foi o nosso mais legítimo autor nacionalista
se a natureza estivesse preparando algo que servisse para crianças, porque levou a elas e ainda leva no
de contraponto às brincadeiras de carnaval. encantamento de um mundo imaginário imensa

Em Guarulhos, desfilou a escola de samba quantidade de conhecimentos, de saber, enfim.
campeã do carnaval paulista, a Vai-Vai, e levou ale- Adaptou à linguagem conhecida de saGis, curu-
gria a todos quantos assistiram a seu desfile, pro- piras, jabutis, rinocerontes, sabugos de milho e bo-'
vando ser uma agremiação de grande porte, cons- necas de pano não apenas contos antológicos da
ciente de suas tradições. mitologia grega e romana, mas também fábulas dos

Enquanto isso, todo o País vai vivendo seu dia- autores nórdicos, desenvolvendo também no am-
a-dia, apesar das intempéries, apesar de desaba- biente interiorano do Sítio, multas vezes pelas pala-
mentos criminosos, tentando apagar a dor da perda vras de "Dona Benta" e do ·Visconde de Sabugosa"
de vidas e o desaparecimento de patrimônio por (seus personagens mais letrados), a divulgação de
ação da natureza ou da incúria. ensinamentos de matemática e de português, de

O Governo continua administrando a Nação maneira acessível às crianças.
com olhos no futuro, agora que regulamentou a lei Somente esse seu mérito seria já suficiente
que pune a chamada "lavagem de dinheiro", certo no para incluí-lo entre os grandes educadores do Brasil,
rumo do combate ao tráfico de entorpecentes, que uma classe na qual precisamos cada vez mais de
mancha a história de tantas nações amigas e lhes maior número de integrantes.
compromete o futuro.

A Câmara dos Deputados se pôs em ação na Monteiro.Lobato, que nasceu em Taubaté, mo-
defesa do decoro parlamentar, esteio da credibilida- rou também em Cunha, ambas no vale do Paraíba,
de desta Casa e fundamento da respeitabilidade de não muito próximas, mas também não muito distan-

tes de minha Guarulhos. Não raro era visto no tremseu trabalho enquanto órgão legislativo e fiscalizador
das atividades do Poder Executivo. que ligava São Paulo a Campos do Jordão, dado

que Cunha ficava nesse percurso ferroviário.
E não descuida, também, a Câmara dos Depu-

tados, de buscar, pelos meios a seu alcance, o pres- Hoje, Sr.as e Srs. Deputados, o Brasil não mais
tígio da cultura nacional, como o fez na sessão de anda de trem para se locomover entre cidade~. Per-
homenagem aos cinqüenta anos da morte de um de demos esse referencial, a não ser para viagens su-
nossos maiores escritores: Monteiro Lobato. burbanas, e abandonamo-nos à pressa do automó-

Um escritor que não representou apenas ele- vel e aos altos custos do transporte rodoviário de
mento de engrandecimento da chamada "cultura cargas. Já lemos Monteiro Lobato menos do que de-
erudita", com "Urupês", com seus outros livros desti- veríamos, e, ao passarmos pela região adiante de
nados aos adultos. Monteiro Lobato, com suas su- Guarulhos, a caminho do litoral norte de São Paulo
cessivas campanhas nacionalistas em favor de uma ou do Rio de Janeiro, pela Via Dutra, muitos de nós
nova estrutura agrária no País, em favor da naciona- nem' sequer temos a oportunidade de lembrar-nos
Iização da exploração do petróleo, pensava num de que por ali passava Monteiro Lobato, como disse
Brasil do amanhã, que crescesse e se desenvolves- um dos nossos maiores expoentes na literatura e o
se dentro de padrões de respeito ao cidadão e de maior deles na literatura infantil.
elevação de suas potancialidades de vida. Monteiro A própria natureza; com chuvas torrenciais,
Lobato morou por anos nos Estados Unidos, na con- que não encontram escoamento naquele trecho pau-
diçãó de Adido Comercial brasileiro, e exilou-se na lista da Serra do Mar, faz-nos pensar mais nos nos-
Argentina, durante determinado período do Estado sos assuntos mais urgentes, não nos permitindo
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oportunidade para uma reflexão agradecida a ante- o óbvio. Os números são eloqüentes: 1.431 milhão
passados como Monteiro Lobato e tantos outros. de desempregados e subempregados na região me-

Infelizmente, nosso dia-a-dia ainda precisa se tropolitana de São Paulo. A inadimplência do consu-
indignar com construtoras irresponsáveis, que em- midor e das empresas, na primeira quinzena de fe-.
pregam materiais não apropriados para a construção vereiro de 1998, mais que dobrou em relação a igual
de edifícios de apartamentos, como esse que desa- período de 1997. O calote no crediário cresceu
bou no Rio de Janeiro, interrompendo o futuro de 133%, e o número de concordatas aumentou 180%.
oito seres humanos. A alta da inadimplência em janeiro e fevereiro está

Queira Deus que estejamos no caminho certo fora dos padrões sazonais, pois normalmente o
para uma maior conscientização do respeito ao pró- maior volume de carnês em atraso se concentra a
ximo, para que, numa sociedade organizada com partir de março. O crescimento da inadimplência do
esse objetivo, possamos nos deter na admiração consumidor e das empresas preocupa a Associação
dos grandes que se foram, como Monteiro Lobato há Comercial de São Paulo, que diz: Com as altas ta-
cinqüenta anos. xas de juros e as dificuldades em obter crédito, mui-

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP. tas empresas não conseguirão quitar compromissos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, e encerrarão as atividades, e essa situação poderá
Sr.as e Srs. Deputados, a aprovação do Plano Real provocar a amplia.ção do desemprego a médio prazo.
pela grande maioria do povo brasileiro, especialmen- Os fatores responsáveis pelo repique da ina-
te pelos segmentos mais pobres, atesta o seu su- dimplência são: reflexo direto do desemprego alto,
cesso. O controle da inflação beneficiou os mais em- esgotamento da capacidade de compra do consumi-
pobrecidos, transferindo renda das classes média e dor, queda da renda da população em geral e eleva-
alta da população para outros grupos, que se encon- ção das taxas de juros, que dobraram em novembro
travam nos mais baixos níveis da distribuição de ren- de 1997. .
da. É, sem dúvida, um plano muito bem feito do pon- Portanto, o cenário é muito grave. A conjuntura
to de vista da estabilização e é uma conquista inesti- requer ajustes profundos e complexos. O crescimen-
mável para a sociedade brasileira. to da inadimplência generalizada é a prova cabal do

Mas o Plano Real conferiu às empresas a ne- desajuste de um modelo econômico que precisa ser
cessidade de adequação aos novos tempos com reformulado. Os salários estão congelados, os pre-
açodamentp, muita atenção e rapidez às exigências ços seguem subindo. O desespero de não poder
impostas pela estabilização e pela abertura da eco- honrar compromissos assumidos por falta de condi-
nomia. Exigiu alto grau de agilidade e de flexibilida- ções concretas aumenta a cada dia na sociedade
de. Sacrificou as que confiaram na estabilidade eco- brasileira. Algo precisa ser revisto no real. Para isso,
nômica, acreditando no crescimento das empresas e é fundamental priorizar as ações no Poder Executivo
do País, mediante as reformas decantadas, que as e os trabalhos de reformas neste Congresso Nacional.
dariam condições necessárias de crescerem, pois as São as minhas considerações, em solidarieda-
reformas constituiriam e constituirão, para elas, re- de às apreensões da população brasileira.
dução drástica do custo Brasil, com desoneração O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
das exportações e adoção de políticas de descentra- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Iização, de desburocratização e de redução de en- Sr.

as
e Srs. Deputados:

cargos. Os canhões e a manteiga estão sem-
A conseqüência é dramática, eo desemprego pre em relação inversa, como estão em rela-

desanda. Números crescentes de brasileiros, de fa- ção inversa os arsenais e as escolas, os
mílias brasileiras são as vítimas do processo e ainda quartéis e os hospitais. É preciso, sobretudo
não se encontrou solução para esse efeito perverso. nos países pobres, optar entre uma coisa ou
Os efeitos da estabilização econômica, do desem- outra.
prego, dos juros altos e da concorrência eXterna de- Alberto Pasqualini.
cretam situações de incerteza e imprevisibilidade, e Essas palavras sábias refletem a essência do
hoje mudanças para pior no ambiente externo atingiram PTB quanto à corrida armamentista estúpida e cruel
o Brasil num momento muito frágil e muito wlnerável. desenvolvida pela guerra fria deste século.

Os recordes de desemprego, o subemprego, Vertente dessa postura em que o Brasil procu-
os saltos na inadimplência ou as notícias de falên- ra, através do diálogo e da diplomacia, posicionar-se
cias e de concordatas tornam-se rotina, contrariando no âmbito da comunidade internacional, vemos com



ARTIGD.A QUE SE REFERE O ORADOR

BRASIL - OpçÃO PELA ONU

Desde o final da guerra fria, tornou-~e lugar-co
mum dizer que o mundo vive um período de transi
ção. Na realidade, as pessoas têm uma tendência
compreensível a valorizar o período de que são
contemporâneas. Afinal, não-deixa de ser estimulan
te imaginar que a História vai registrar como decisi
vos acontecimentos a que assistimos ou de que par
ticipamos de alguma maneira.

Há instantes, no entanto, sobre cuja importân
cia se pode falar com maior grau de objetividade.
Entre ele figuram aqueles em que as transformações
em curso - as mesmas que induzem o sentimento
de estarmos diante de um "período de transição" 
são postas à prova. A atual crise em torno do Iraque
é claramente um desses momentos.

É evidente a relevância intrínseca do esforço
da comunidade das nações para evitar a produção,
armazenagem e o eventual emprego por aquele país
de armas de destruição em massa, que constituem
grave ameaça à paz internacional e à vida de cente
nas ou milhares de seres humanos. Além dessa fa
ceta mais concreta do problema, há também implica
ções de natureza mais abrangente, pois os desdo
bramentos das últimas semanas podem ajudar a
responder, ainda que parcialmente, a perguntas fun
damentais: Quanto mudou a ordem internacional no
chamado pós-guerra fria? Como mudou? E em que
direção continuará ou não a mudar?

A resposta a essas indagações não é algo que
devamos aguardar passivamente. Ao contrário, essa
resposta está sendo construída ininterruptamente
pela comunidade internacional, em especial quando
se vê confrontada em desafios como o da presente
crise iraquiana.

Na essência, trata-se de determinar até que
ponto estamos mesmo transitando da velha ordem
do conflito Leste-Oeste para outra em que as regras
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satisfação e orgulho a galhardia de conduta do nos- e resoluções adotadas coletivamente pela comuni-
so Chanceler Luiz F'elipe Lampreia. dade das nações se fazem cumprir, em que os orga-

S. Exª., em vibrante e inteligente artigo, publi- nismos intemacionais, a norma multilateral, é capaz
cado nos principais jornais do País, deu uma de- de prevalecer sobre o uso desimpedido e unilateral
monstração da posição firme e decidida pela resolu- dos recursos de poder, seja na área político-militar,
ção do conflito no Golfo de forma pacífica e inteli- seja no campo econômico, em particular no comér-
gente. cio internacional.

Requeiro a V. EXª, Sr. Presidente, que transcreva Nesse ponto residem elementos básicos da po-
nos anais desta Casa, honrada com tribunos do quila- sição adotada pelo, Brasil no caso em questão: pri-
te de Rui Barbosa e Santiago Dantas, o magnífico arti- meiro, a condenação ao Iraque pelo descumprimen-
go do Ministro das Relações Exteriores. to das resoluções do Conselho de Segurança das

É o que tínhamos a dizer. Nações Unidas, especificamente, neste caso, no
que se refere à verificação da completa destruição
de arsenais nucleares, químicos e biológicos, segun
do, defesa do acesso pleno e desimpedido pelos ins
petores da ONU a todos os locais sobre os quais
possam pairar dúvidas-; 'terceiro, o empenho no sen
tido de que se explorem até o limite máximo todas
as possibilidades para o encaminhamento diplomáti
co de uma solução pacífica; quarto, a nossa determi
nação e insistência em, que todo o processo seja
conduzido no âmbito do Conselho de Segurança, de
acordo com os termos da Carta das Nações Unidas
e das resoluções pertinentes, até mesmo se, haven
do falhado todos os meios diplomáticos, for necessá
rio o recurso à força. Vale lembrar que, em sua con
dição de membro não permanente do conselho, des
de 1º de janeiro passado, o Brasil tem participado
ativamente das deliberações relativas à crise, se
guindo a posição que acabo de descrever.

É preciso compreender que as posições diplo
máticas do Brasil não são construídas isoladamente,
caso a caso, no calos dos acontecimentos. Elas re
sultam da combinação de princípios que orientam
historicamente nossa política externa, princípios que,
por sua vez, correspondem a valores e interesses.

No caso da situação objeto deste artigo, estão
em jogo princípios que consideramos essenciais.
Primeiramente, e acima de tudo, trata-se de instân
cia em que a comunidade das nações busca obter
de um de seus membros, o lraque, o pleno cumpri
mento de decisões intemacionais, mais precisamente
de resoluções do Conselho de Segurança, cuja obser
vância é obrigatória para os países signatários da Carta
das Nações Unidas (e o Iraque é um deles).

O Brasil e a imensa maioria das nações e têm
interesse em um mundo ,l)O qual as normas da convi
vência internacional sejam obedecidas. Isto é espe
cialmente claro nas questões vinculadas à seguran
ça, mas deve valer igualmente para as outras áreas
do relacionamento entre os países. Não pode haver



O PMDB de Ulysses Guimarães faz parte da
história de nosso País. Os que cultivam valores polí
Jicos, mesmo adversários, sempre viram naquele
partido uma referência de patriotismo, de luta de
honradez.

Assistindo à Convenção do PMDB, lembrei-me
da bravura de Ulysses, enfrentando 05 cães que ten
tavam agredi-lo, mas, naquela ocasião, não passa
ram de seus calcanhares.

O Presidente Itamar Franco merece a solidarie
dade e o respeito nacionais. Sua dignidade, seu
comportamento sempre ético, seus exemplos de
conduta em relação a partidários e adversários são
modelos para a nossa vida pública. O que esse ho
mem, que é um símbolo, sofreu, dias atrás, atinge a
todos políticos de respeito. Com ele, a solidariedade
e a admiração do Partido Liberal.

O que aconteceu serve apenas para mostrar
que o Brasil precisa de homens sérios como Itamar,
um brasileiro que não deixou de ser sério quando se
tornou Presidente da República.

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.us e
Srs. Deputados, com muita satisfação, uso esta tri
buna hoje para registrar as comemorações de 75
anos de fundação da Congregação das Filhas de
Santa Teresa, mantenedora, no Estado do Ceará,
do Colégio Santa Teresa de Jesus, que também
nesta mesma data comemora seu jubileu de brilhan
te com uma extensa folha de serviços prestados à
comunidade cearense, mais precisamente à região
do Cariri. A opção, há sete décadas, por uma cidade
do interior para desenvolver suas· atividades é a
maior referência do desprendimento e dedicação
das associadas à missão de educar. Uma semente
que encontrou terra fértil no coração da sociedade
caririense.
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complacência com comportamento de desafio insis- dades. Eu tive a honra de ser um liderado de Ulys-
tente à comunidade internacional. ses e de Tancredo, na luta pelas Diretas, e de ter

Além disso, a crise atual representa não ape- participado da campanha de Tancredo Neves. Te-
nas um teste à capacidade da comunidade interna- nho hoje o direito de pedir aos sucessores desses lí-
cional de fazer cumprir suas determinações, mas deres que respeitem a nossa História e um pedaço
também uma prova à nossa capacidade de fazê-lo do meu passado.
segundo as normas do Direito Internacional e, salvo Os que pareciam ter lutado pelo restabeleci-
terem se esgotado todas as possibilidades para tan- mento da democracia no Brasil querem agora uma
to, por meios pacíficos. eleição sem candidatos, no melhor estilo de Franco,

Por princípio, por sua tradição de convivência Salazar ou Castro. O liberalismo, que v~ seu ocaso
externa pacífica e de apego ao Direito Internacional, na Espanha, na França, no Reino Unido e até nos
e pelo interesse de um país que sempre se bateu Estados Unidos, é.o apanágio deste Governo, que
por uma ordem mundial em que a diplomacia e a ne- pretende perpetuar-se pela supressão de adversá-
gociação prevaleçam, o Brasil saúda as perspectivas rios.
que se vêm consolidando nos últimos dias - espe
cialmente desde a missão de bons ofícios do Secre
tário-Gerai das Nações Unidas, Kofi Annan - para a
superação da crise pelos caminhos da diplomacia,
caminhos nos quais temos orgulho de haver persisti
do sempre.

O SR. ALVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. De
putados, em nenhum momento, como Presidente de
um partido político, usei esta tribuna para comentar
acontecimentos ou decisões internas de outra agre
miação partidária.

Entretanto, Sr. Presidente, os acontecimentos
na última convenção do PMDB extrapolaram de mui~

to os limites e as fronteiras daquele partido. As
agressões que sofreu o Presidente Itamar Franco le
vantam a indignação de toda a.'população brasileira
e da maioria saudável de nossa classe política. As
palavras chulas, as afrontas, as vaias não atingiram
apenas o honrado e digno Presidente Itamar Frànco.
Elas foram ofensa à classe política brasi.leira, à
maioria dos nossos homens públicos, sérios' e hon
rados, que desenvolvem suas atividades em diferen
tes organizações partidárias, inclusive no PMDB.

Se o maior partido político do País não quer
dar ao Brasil uma opção ao continuísmo e à dilapi
dação do patrimônio e das riquezas nacionais, isso é
um problema seu. Cabe-nos apenas lamentar e, nos
comícios, denunciar à opinião pública o que nos pa
rece ser um estímulo aos que têm usado o poder
para a corrupção, em níveis jamais praticados em
nossa vida pública.

O PMDB, sucessor do MDB, que liderou a
Campanha das Diretas, quer agora transformar as
eleições em uma farsa, negando o seu passado de
partido da resistência. E o nosso passado, de brasi
leiros. Porque o PMDB de Ulysses, das Diretas e de
Itamar, tem para com todos nós graves responsabili-



O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.lIs e Srs. Deputados, a história de Goiás e da Fe
deração das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG,
se confunde com a figura ilustre do Ministro José
Aquino Porto, pois ele completou 31 anos à frente
desta importante representação do empresariado
goiano.

Desde a época em que Goiás se apresentava
como um mar de oportunidades, José Aquino Porto
ali aportou e posicionou-se em favor da industrializa
ção do Estado.
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Fundada na cidade do Crato pelo primeiro bis- Com 73 anos de vida fo~ados na lida diária,
po da região, D. Quintino Rodrigues de Oliveira e SiI- tem demonstrado o vigor e a tenacidade dos mais
va, a Congregação tinha como objetivo a difícil tarefa novos, o que tem servido de ânimo a todos os que
de implantar a educação feminina no interior. Em de- compõem a nova safra de empreendedores.
finição ao jornalista Antônio Vincelmo, do Diário do A indicação para que permanecesse à frente
Nordeste, a irmã Madre Paula Sabóia, atual diretora da FIEG partiu dos 29 sindicatos que integram a Fe-
do Colégio Santa Teresa, afirma que são três os deração, sem que houvesse nenhuma manifestação
princípios da Ordem: fraternidade, oração e serviço. contrária à sua indicação, o que nos dá prova de que
Viabilizada pela criação da Cruzada Carmelitana, seu nome se tomou sinônimo de unanimidade entre
uma associação de senhoras de melhor situação fi- todos.
nanceira e desejosas de contribuir com o desenvolvi- Em jantar oferecido em sua homenagem pelos
mento da região, a Congregação em seu primeiro ar- seus 73 anos e por mais uma vez ser reconduzido
tigo dizia: MA cruzada é uma associação feminina de ao cargo de Presidente, o Dr. WALDIR O'DWYER
caráter religioso e social que tem por fim' o apertei- pronunciou uma saudação ao homenageado, qualifi-
çoamento intelectual e religioso das suas associa- cando-o em três importantes adjetivos, que são: 'ex-
das, para que possam cumprir melhor os seus res- periência, credibilidade e honestidade, sendo estas
pectivos deveres na família e na sociedade". marcas registradas de José Aquino Porto.

Sintonizada com a evolução da sociedade, pre- Seguindo-se outro orador, o Dr. Eron Machado
servando, porém, seus princípios, a Congregação Ribeiro, Presidente do Sindicato das Indústrias do
trocou a reclusãàpelo convívio social, possibilitando Estado de Goiás, louvou o homenageado, ressaltan-
um maior engajamento nas causas abraçadas. Hoje do suas lições de liderança e disposição para o tra-
são 135 religiosas nos Estados da Paraíba, do Piauí, balho, sendo que seus passos devem ser seguidos
do Ceará e de São Paulo. Em seu berço, a cidade por todos os que desejam crescer.
do Crato, a Congregação tem como principal esteio Quando do início da consolidação do parque
Madre Paula Sabóia, auxiliada pelas irmãs Madre industrial goiano, os empresários necessitavam de
Feitosa, Madre Esmeralda e irmã Carmélia. Na defi- uma liderança inconteste que os conduzisse a mar
nição de Madre Paula, continua sendo uma célula calmo, preparando-os para a industrialização do Es-
viva da Igreja de Deus na sua caminhada em busca tado e para a competitividade de mercado que se
da evangelização. avizinha de nós neste final de século.

A presença da entidade, ao longo 'destes 75 As indústrias que ali queiram aportar terão o
anos, na vida cultura, social e religiosa do Cariri mar- apoio da FIEG, pois com certeza serão geradoras de
cou profundamente toda a sociedade, corno demons- empregos e de mais impostos a serem aplicados
trou a festa de confraternização. Ao me associar a es- pelo Governo E;$tadual em prioridades básicas tais
tas comemorações, que se encerraram de forma coe- como educação, saúde, moradia e emprego.
rente no Dia Intemacional da Mulher, quero parabeni- Por ultimo, Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. Deputa-
zar as religiosas, que com muito dinamismo souberam dos, deixo registrado que a história do Dr. José
conduzir os passos da Congregação, e toda a socieda- Aquino Porto se confunde com a industrialização do
de caririense, que soube acolher e colaborar com a ini- Estado de Goiás.
ciativa clarividente de D. Quintino. A SRA. TELMA DE SOUZA (Bloco/PT - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.!!s e Srs. Deputados, para dar ciência à Câmara
Federal, solicitando reprodução por meio dos meios
de comunicação, especialmente A Voz do Brasil:

MO Presidente da República declara guerra ao
desemprego". Os noticiários de hoje estão rechea
dos com declarações do Sr. Presidente, que preten
de, em reunião ministerial, discutir a questão do de
semprego. Seria boa notícia se não passasse de
mero jogo de marketing. Uma leitura. mais atenta
dos jornais mostra que de concreto nada de novo
será anunciado para que esse verdadeiro flagelo de
nossa economia seja efetivamente combatido.



v - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Sérgio Miranda.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.ls

e Srs. Deputados, a concessão de serviços públicos,
sem dúvida, entrou na pauta do debate nacional a
partir de fatos concretos. Primeiro, houve o caso da
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. O primeiro passo para que a questão do de- Um dos fundadores do "Rebanhão de Carna-
semprego fosse tratada de forma séria e conseqüen- vai", há dezoito anos, sua identificação com esse
te seria rever a política para as taxas de juros. Como movimento foi tão forte que ele passou a ser conhe-
é bem lembrado pelo noticiário, a Taxa Básica do cido por toda a comunidade como "Orlando do Re-
Banco Central está em 28% ao ano. Até 30 de outu- banhão". Solidificado em Cruzeiro, ele, juntamente
bro de 1997, estava em 20,7% anuais. O motivo de com outras lideranças do Movimento Carismático,
tal aumento foi a crise asiática, que "empurrou" a implantaria "Rebanhões" em outras localidades,
equipe econômica a dar esse salto nas taxas de ju- como na cidade de Pedreira, São Paulo.
ros, que, diga-se de passagem, já eram escorchan- Uma de suas metas principais era a conclusão
tes antes da crise. O resultado é que, nesse início de das obras do Centro de Eventos Regionais, um giná-
ano, todos os índices de desemprego aumentaram. sio esportivo que fora iniciado anexo ao Estádio Mu-

Segundo o Dieese, o desemprego na região nicipal de Cruzeiro. Recentemente, a municipalidade
metropolitana de Recife em janeiro foi de 20,1% da local conseguiria alocar recursos para o prossegui-
PEA (P,0PlJlaçâo Economicamente Ativa), o que rep- mento das obras, que, lamentavelmente, Orlando de
resenta 277 mil desempregados, em números abso- Souza não poderá ver concluídas, como era seu so-
lutos. Em São Paulo, o Dieese registrou o índice de nho. Esse prédio deverá abrigar os fiéis que forem a
desemprego em 16,6%, um percentual inferior ao do Cruzeiro para os futuros "Rebanhões". Gostaríamos
Recife, mas igualmente alarmante. de ver, com justiça, seu nome dado a esse próprio

da Prefeitura Municipal de Cruzeiro.
O próprio IBGE já sinalizava com um aumento Orlando de Souza, nosso dileto e inesquecível

na taxa de desemprego para janeiro, com a taxa ba~ companheiro de muitas jornadas, era mineiro de
tendo o recorde de 7,25% para as principais metró- Pássa Quatro, onde nasceu no dia 20 de abril de
poles do País. A diferença dos números é por conta 1945. Era casado com a Sr.!! Benedita Aparecida
das metodologias diferenciais que o Dieese e o Martins de Souza e deixou um casal de filhos, Re-
IBGE empregam para calcular a taxa de desemprego. giane e João Henrique.

A principal causa apontada para o aumento do Seu corpo foi velado na igreja de Nossa Se-
desemprego está justamente nas altas taxas de ju- nhora Auxiliadora, onde o padre Jonas Abib, líder
ros. Os trabalhadores não precisam de proselitismo espiritual da Renovação Carismática, rezou missa
em ano eleitoral: precisam de ações concretas e efi- de corpo presente. Compareceu um grande número
cazes! Não basta ocupar as manchetes dos jornais. de pessoas, de Cruzeiro, de toda a região do vale do
É preciso que o Governo reveja imediatamente as Paraíba e de muitas partes do Estado de São Paulo,
taxas de juros praticadas e apresente políticas alter- pois toda a comunidade admirava a dedicação des-
nativas para gerar novos postos de trabalho, unindo se ser humano dotado de um espírito fraterno e vol-
investimentos em educação para o preparo das futu- tado às obras sociais e religiosas, que inclusive che-
ras gerações e investimentos na requalificação dos gou a abandonar a vida pública para dedicar-se inte-
trabalhadores que estão no mercado de trabalho. gralmente ao Movimento Carismático e aos Reba-

É o mínimo de sensatez e justiça social que um nhões de Carnaval.
Presidente sério tem que garantir. Queremos nesta oportunidade, Sr. Presidente,

O SR. ARY KARA (PPB _ SP. Pronuncia o se- Sr.!!s e Srs. Deputados, registrar com pesar o passa-
Quinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. Depu- mento do querido e saudoso Orlando de Souza,
tados, a morte de um familiar ou de um ente querido transmitindo nossos sentidos pêsames aos seus fa-
sempre nos entristece e nos deixa com uma sensa- miliares, amigos e companheiros da Renovação Ca-

rismática e dos Rebanhões de Carnaval com Cristo.ção de perda. Ainda mais quando se trata de uma
pessoa que dedicou toda a sua vida para servir ao O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa-se

próximo, realizando um notável trabalho norteado ao
pela sua fé inquebrantável.

Esse é o perfil, que gostaríamos de registrar
nos Anais do Congresso Nacional, para que sirva de
exemplo às gerações futuras, do Sr. Orlando de
Souza, falecido no dia 10 de março, no Município de
Cruzeiro, interior paulista, onde foi Vereador e líder
do Movimento Carismático da Igreja Católica.
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Light, no Rio de Janeiro, onde num contrato malfeito, apenas recursos para o Poder Judiciário. Não pode
sem que houvesse de antemão sido organizado o uma agência adotar uma posição e o Ministro da-
órgão regulador, um acordo que visava fundamental- qúéla área rever a decisão da agência.
mente atrair capital estrangeiro está criando uma Não, Sr. Presidente, independência, segundo
grave turbulência para a população daquele Estado. os cânones do setor de concessões, cuja doutrina é
O consumidor vem sofrendo "apagões" constantes; internacional, é marcada por uma baixa discriciona-
tem sido penalizado economicamente pela queima riedade, com obrigação de a agência cumprir leis e
de aparelhos elétricos e vivendo situações profunda- regulamentos definidos pelo Poder Público, com Ii-
mente constrangedoras. Trata-se de um contrato berdade e independência para efetivar determinados
que prejudica o consumidor, maximiza os lucros da requisitos. No Brasil, não é assim. As agências têm
concessionária e define baixos níveis de investimen- independência de fato do poder constituído. Em to-
to para a concessão. das as leis, diz-se que a política do setor será defini-

Outro fato concreto é no setor de telecomuni- da' pelo Poder Executivo; no caso das telecomunica-
cações. Apesar de o discurso governamental salien- ções, pelos Poderes Executivo e Legislativo. Na prá-
tar a questão da universalização e da competição tica, quem define a política do setor é a direção da
como as marcas do novo modelo de telêcomunica- agência.
ções, estamos assistindo, no caso da TV a cabo, a Quem não assistiu às declarações do Sr. Davip
um "duopólio" da Globo e da TV-A, do Grupo Abril, Zylbersztajn? S. S.!! foi mais ousado na definição da
que dividiram entre si as concessões de TV a cabo. política para o setor de petróleo do que o Presidente

O que também vai alcançar uma repercussão da República e o Ministro das Minas e Energia.
grande daqui para frente são as concessões de ro- Não, Sr. Presidente. Essa conçepção, em que
dovias. Já o contrato de concessão da Via Dutra - a se retira do Poder Público as áreas econômicas es-
forma como se deu a elevação do pedágio - e mes- tratégicas e as cede a um grupo de pessoas que
mo as concessões de rodovias estaduais, principal- têm prerrogativas para definir a política desses seto-
mente em Minas Gerais, vão merecer, sem dúvida, res, não serve à Nação brasileira.
protestos veementes daqueles que se utilizam des- E quanto à universalização? Ora, no setor elé-
sas rodovias públicas. trico as empresas privadas estão recebendo subsí-

Sr. Presidente, esses fatos têm levado a um dio indireto do Orçamento federal, que determina re-
aprofundamento do debate sobre as concessões de cursos vultosos para a eletrificação rural. A União
serviço público. E aí começamos a compreender que paga o poste, o fio que vai conduzir a luz, e a empre-
esse modelo nasceu torto e viciado. Primeiro, quan- sa vende a energia que vai passar por aquele fio.
do as agências foram organizadas, salientava-se o E os projetos dé universalização do setor de te-
seu caráter independente. As agências, para exercer lecomunicações? O Governo efetivamente está
seu papel fiscalizador e regulador, teriam de ser in- preocupado com isso? Por que não os colocou na
dependentes. É o caso de se perguntar: inde- pauta da convocação extraordinária? Estão dormin-
pendentes de quem? Porque, após a nomeação dos do na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
seus dirigentes, fica claro que a ANATEL, por exem- cação e Informática.
pio, é do PSDB. Mais ainda, é do Ministro Sérgio Sr. Presidente, fiz essa introdução para discutir
Motta, que tem, entre os cinco diretores, quatro ex- um projeto que está em tramitação nesta Casa e que é'
assessores diretos. O quinto diretor foi nomeado urna ameaça real aos princípios das concessões de
pelo Ministro Clóvis Carvalho. A ANEEL é inde- serviço público. É o projeto cujo título é TPR, de auto-
pendente de quem? É do PFL. Para a presidência ria do senador José Serra. São os títulos de partici-
da ANP, o Senhor Fernando Henrique Cardoso no- pação na receita de serviço público concedido.
meou o seu genro. E agora estamos assistindo ao Sr. Presidente, minha crítica a esse projeto as-
processo de criação da ANT, que já está dependente sume dois vieses: o primeiro, o mais importante, que
do PMDB de Eliseu Padilha, de Jader Barbalho, de quero debater com os colegas e sobre o qual quero
Michel Temer, os vencedores da Convenção de expor minhas idéias, é a agressão desse projeto aos
domingo. princípios da Lei de Concessões; o segundo, o me-

Ora, Sr. Presidente, a concepção de inde- nor, é o grosseiro favorecimento que o projeto permi-
pendência firmada no conceito internacional é a de te ao setor financeiro, grosseiro favorecimento.
que a independência exige baixa discricionariedade, Sr. Presidente, Sr.!lS e Srs. Deputados, qual a
em. que não se admitem recursos administrativos, justificativa do projeto? É necessário financiamento



A criação do TPR visa a permitir a cap
tação no mercado de valores mobiliários, na
cional ou estrangeiro, de recursos dos inves
tidores e ainda eliminar o risco da conces
sionária.

Como eliminar o risco se na essência das con
cessões está determinado que o concessionário vai
efetuar o seu serviço por sua conta e risco? E o Se
nador quer eliminar o risco. O risco vai ficar com

I quem? Vai ficar com o Estado, com o Tesouro Na-
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de longo prazo em nosso País. Este é um problema cional, que o repassará ao usuário. Esta é a concep-
real, mas a responsabilidade disso não é da legisla- ção. O risco é dos outros, é do Estado. Este é o ca-
ção de concessões do setor público, é do sistema fi- pitalismo social-democrata do tucanato paulista.
nanceiro, que vive do curto prazo, da obtenção de Ouço, com prazer, o nobre Deputado Vanio
lucros extraordinários com os títulos públicos e não dos Santos.
tem recursos para investir a longo prazo. O único fi- O Sr. Vania dos Santos - Deputado Sérgio
nanciador de projetos a médio e longo prazos no Miranda, participei juntamente com V. Ex.ª, na sala
Brasil é o BNDES. Havia também bancos estaduais da Comissão de Finanças, sob a coordenação do
envolvidos nessa atividade; hoje não há mais ban- Presidente daquele órgão, de uma reunião com
cos estaduais, estão sendo privatizados. representantes de todos os partidos, juntamente

Sr. Presidente, qual a concepção das conces- com o Senador José Serra e com a presença do Re-
sões? Vejamos o que diz a doutrina: lator do projeto, Deputado Arnaldo Madeira. Naquela

Concessão de serviço público é o insti- oportunidade, V. Ex.!! já apontava todos os equívo-
tuto por meio do qual o Estado atribui o cos, não apenas pontuais, mas os erros de redação
exercício de um serviço público a alguém existentes na regulamentação da emissão de títulos
que aceita prestá-lo em nome próprio, por públicos. V. Ex.!! citava, por exemplo, a isenção de
sua conta e risco, nas condições fixadas e toda e qualquer outra forma de emissão de títulos e
alteráveis unilateralmente pelo Poder Públi- o desrespeito à própria Lei de Concessões, pois o
co, mas sob garantia contratual de um equi- Estado, ao receber de volta a concessão das empre-
líbrio econômico-financeiro, remunerando-se sas ou conglomerados que, por qualquer motivo de
pela própria exploração do serviço em geral natureza econômica, dela desistirem, obrigatoria-
e basicamente mediante tarifas cobradas di- mente iria aumentar as ,tarifas antes de encaminhar
retamente de usuários de serviços. aquele serviço para a nova concessionária. Esse

projeto inclusive pode entrar na pauta ainda esta se-
Sr. Presidente, isso também está na lei. A lei mana, e não podemos concordar que mais uma vez

respeita esse princípio, define a concessão de servi- o Estado brasileiro esteja a serviço daqueles que
ço público, a delegação de sua prestação feita pelo sempre mamaram nas suas tetas, daqueles que
poder concedente, mediante licitação, na modalida- sempre se locupletaram do dinheiro público e das
de de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio garantias oferecidas à chamada livre iniciativa, ao
de empresas que.demonstre 'capacidade para seu chamado d~us-mercado, que quer desconstituciona-
desempenho por sua conta e risco e prazo determi- Iizar os direitos dos trabalhadores, mas não quer
nado. correr nenhum risco, porque a tal livre iniciativa, que

Aí temos o primeiro princípio ferido pelo projeto não é tão livre assim, faz tudo sob o guarda-chuva
do Senador José Serra. Quando se faz uma conces- do Estado. Parabéns a V. Ex.!! pela sua posição com
são há um acordo entre o poder concedente e o referência a esse projeto.
concessionário, que está firmado num contrato, a O SR. SÉRGIO MIRANDA - Muito obrigado a
condição básica é que o concessionário deve efetuar V. Ex.!!
aquele serviço por sua conta e risco. O Senador Vou pedir licença aos colegas que querem
José Serra apresenta o projeto que pretende evitar o apartear, mas gostaria de concluir meu raciocínio,
risco, é o capitalismo sem risco no Brasil. porque não haverá tempo para debate desse projeto

Diz o Senador José Serra na justificativa do no plenário.
seu projeto: .

O primeiro aspecto é a eliminação do risco, for-
malmente citado pelo Senador José Serra na justifi
cativa do seu projeto. A segunda questão é conse
qüência da primeira. O princípio da concessão exige
que o poder concedente tenha liberdade para fiscali
zar, defender o interesse do usuário, o contrato de
concessão. Isso significa que o poder concedente
não pode envolver-se na atividade fim. Sua media
ção, em relação à ação do concessionário, é me
diante contrato de concessão. A lei, no seu art. 25,
diz que não existe qualquer relação jurídica entre os



Não sei se os nobres colegas que me estão
ouvindo conhecem a prática usual em alguns bares
de má fama. Quando chega a conta, há uma noti
nha: "SPP". Se a pessoa não se importar, paga a
conta. Mas, se for curiosa, vai perguntar: O que é
SPP? É: Se Passar, Passou.

Há coisas que estão embutidas em projetos
que, se as pessoas não estiverem atentas e deixá
las passar, vão permitir benefícios e depois irão 'arre
pender-se. Exemplo disso é o que foi aprovado no
Senado da República, no art. 3º, § 2º. Prestem aten
ção, Sr.!!s e Srs. Deputados: os valores correspon
dentes ao percentual da receita da concessão não
integrarão, para qualquer fim de direito, a receita
bruta das vendas e serviços da concessionária.

Ora, Sr. Presidente, se se permite que 50% da
receita pode servir ao TPR, toda concessionária dó
serviço público vai lançar TPR, porque vai obter re
núncia fiscal por parte do Governo de 50%. Não se
rão cobrados ICMS, contribuições sociais, taxas que
são sobre a receita bruta.

Pergunto: como isso pode ser aprovado? O
ilustre Governador Mário Covas ainda não digeriu a
Lei Kandir e se surpreende com a Lei Serra. O Se
nador José Roberto Arruda proferiu parecer a uma
emenda do Senador José Eduardo Dutra contra
essa renúncia fiscal, negando a emenda. Até com
preendo as razões do Senador Arruda: S. Ex.ª é ini
migo do Governador Cristovam Buarque e sabe que
é a concessionária do setor elétrico que paga mais
ICMS aqui em Brasília. Que S. Ex.!! faça isso, enten
do. Mas a questão é o Senador José Serra permitir.
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terceiros que prestam serviços à concessionária e a Tratemos agora, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
União. Deputados, da razão deste projeto. Qual a finalidade

Nesse sentido, fica claro que o projeto do Se- deste projeto? Vamos analisá-lo, como nos permite
nador José Serra envolve o poder concedente como a lei. O art. 28 da Lei das Concessões diz: Nos con-
avalista desses títulos, mediante escritura de emis- tratos de financiamento, as concessionárias poderão
são, que sofrerá interveniência do poder conceden- oferecer em garantia os direitos emergentes da coh-
te, de obrigações e dos direitos da concessionária, cessão. Hoje, qualquer concessionária de serviço
bem como das novas obrigações e condições pres- público pode buscar financiamento e oferecer partici-
critas pelo poder concedente na emissão dos títulos pação na receita daquela concessão, uma vez que a
de participação da receita. lei o permite. A receita é um direito emergente da

concessão. Para que a lei? Para acabar com o risco.
Este é o fato:' procura-se envolver o poder con-

cedente no financiamento da obra pública concedi- Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, ainda
da. Fazendo isso, Sr. Presidente, manieta-se, inibe- quero tratar de outro aspecto da lei, para o qual cha-
se o poder fiscalizador. Cómo? O poder concedente mo a atenção. Trata-se dos privilégios do setor fi-
fará intervenção numa concessionária, sabendo que nanciamento. Algumas dessas questões já foram re-
ele é responsável por dar continuidade aos compro- solvidas pelo Relator, que ainda não apresentou seu
missos dos investidores no título de participação de relatório ao Plenário, mas é importante que a popu-
receita. lação tome conhecimento de como se fazem as leis

neste País.
Sr. Presidente, isso é inadmissível e fere o

princípio das concessões de serviço público. Mas o
mais grave, além disso, na questão dos princípios
das concessões, é o art. 11, § 1º, do inciso 11I, que
diz que, se a concessionária violar qualquer preceito
dessa lei da legislação relativa a concessões de ser
viço público ou da escritura da emissão, será faculta
do aos investidores propor ao poder concedente in
tervenção na concessão.

Sr. Presidente, isso é um absurdo, uma aberra
ção. O usuário da Light, no Rio de Janeiro, não pode
pedir a intervenção na empresa; o investidor em
TPR pode colocar-se como fiscal da Lei das Conces
sões, não apenas em relação aos títulos de partici
pação na Receita, mas em relação à própria legisla
ção, que permite que ele possa pedir intervenção. O
absurdo da lei do Senador José Serra chegou ao li
mite de permitir que o investidor sugerisse o nome
do interventor. Sugerir o nome do interventor numa
concessão de serviço público é tão aberrante que o
Deputado Arnaldo Madeira, ilustre Relator, já retirou
do texto essa aberração.

Quero referir-me a esses três princípios bási
cos. Estamos entrando num terreno novo, a conces
são dos serviços públicos, terreno que envolve inte
resses materiais, econômicos e dos cidadãos. É pre
ciso tratar com cautela e não com irresponsabilidade
tema tão delicado. Essa concepção que gerou o pro
jeto é deformante, porque permite que 'a partir do in
teresse de buscar financiamento sel1J risco deforme
se, altere-se a concepção das concessões de servi
ço público. Chamo a atenção dos colegas para essa
questão chave. Essa é a ciência do projeto.
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Sr. Presidente, o mais grave, além disso, é o· sultoria que realizarão, dentre outros, os seguintes
art. 15, que é inaceitável. Caso a concessionária so- serviços: delimitação geográfica dos eixos nacionais
fra uma intervenção, ele garante a penalizaç&o so- de integração e desenvolvimento; análise da integra-
bre o serviço para outra concessionária que se sub- ção nacional e internacional dos eixos; portfólio -
meter à licitação. Ela vai ter de transferir para aque- aliás, o edital deveria utilizar o vernáculo e, no en·
les proprietários de T~R a parcela da receita definida. tanto, aplica uma palavra que sequer consta do di·

Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. Deputados, este.é cionário - de investimentos públicos e/ou privados
um assunto importante a ser tratado por esta Casa. em infra-estrutura econômica; desenvolvimento so-
A discussão já se encerrou. Não há oradores inscri- cial em informação e conhecimento; portfólio de
tos. Eu estou inscrito para encaminhar a discussão. oportunidades de investimentos privados, comple-

Trata-se de projeto que afeta todo o setor de mentares ou relacionados aos empreendimentos se-
concessões. Houve pressão de Deputados da base lecionados no Programa Brasil em Ação.
governista que se escandalizaram com o projeto. Ora, Sr. Presidente, a conclusão desta opera-
Procuram fazer remendos no assessório. Mas, caso ção de consultoria pelo BNDES deixa-me preocupa-
sejam feitos, quem garante que não serão desfeitos do, tendo em vista a maneira com.o ele a iniciará, até

·no Senado? Quem garante? contrariando a orientação sempre marcante do Pre-
Sejamos responsáveis, Sr. Presidente, com sidente Fernando Henrique Cardoso, que quer esses

nossas funções de defensores do interesse público. programas avançando igual por igual - pelo menos
Faço um apelo para que este projeto seja rejeitado, foi o que ouvimos nos seus discursos e no seu pro-
para que não criemos maior balbúrdia no setor de grama de ação -, objetivando sempre o equilíbrio e
concessões do serviço público. a redução das desigualdades regionais.

Era o que tinha a dizer. Comungam comigo, no mesmo ponto de vista,
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- entidades do Poder Público, o Governo do meu Es-

do a palavra ao eminente Deputado Gerson Peres, tado e, em especial, a sociedade civil organizada pa-
que disporá de 25 minutos para o seu pronuncia- raense na idéia de que a orientação dps investirnen-
mento. tos públicos e privados para esses eixos e suas

O SR. GERSON PERES (PPB - PA) - Sr. Pre- áreas de abrangência, tal como estão propostos,
sidente, Sr.!lS e Srs. Deputados, voltamos a esta tri- acelera o processo de concentração de investimen-
buna para abordar um problema que preocupa os. tos nas regiões mais desenvolvidas do País, agra-
que nascem e vivem na Amazônia, no Norte do Bra- vando as desigualdades -regionais, contra as quais
sil. E destaco a Unidade da Federação mais rica e tanto lutamos neste Parlamento, alertando os res-
de grande importância daquela região, o meu Estado ponsáveis pelo destino dos que vivem nessas regiões.
do Pará, em relação ao que o Governo Federal está Pronuncio estas palavras, pois é minha obriga-
propondo, por meio do seu programa sobre·o desen- ção enquanto representante do povo do Pará nesta
volvimento do Brasil. . Casa, para que os responsáveis pelo desenvolvi-

Por isso, arvoro-me a tomar o trem da discus- mento desse processo passem a refletir quanto ao
são em alguns pontos desse programa para alertar que digo a V. Ex~as
essas autoridades que fazem, em Brasília, os pro- O Estado do Pará, considerando esses eixos
gramas e os seus processos Iicitatórios e não con- nacionais de integração e desenvolvimento, fica, de
sultam, como é do seu dever, os órgãos, os gover- certa forma, fora deles. E como entender o Estado
nantes e os homens estudiosos das regiões, para do Pará fora de um eixo de integração' nacional, sen-
que o plano a ser executado posteriormente não ve- do ele o Estado mais importante da região Norte em
nha ampliar ou agravar o princípio constitucioAal das relação à população, a riquezas naturais e ao desen-
desigualdades regionais. volvimento? Não é possível. Não podemos concordar.

A Constituição prescreve contra essas desi- Por isso, respeitosamente, apelamos para os
gualdades, orienta, mostra que é dever da Uniã:o que vão desenvolver esse trabalho a fim de que es-
estar permanentemente preocupada a fim de que cutem os nossos órgãos, o nosso Governo, procu-
elas não se agravem ou prejudiquem os componen- rem integrar-se com as sugestões emanadas das fe-
tes essenciais, que são as populações. derações, quer da indústria, do comércio ou da agri-

Agora mesmo, abro o edital Iicitatório que o cultura; ouçam os grupos de trabalho que ali estão
BNDES publicou. Verifico que está sendo concluído estabelecidos para examinar esse processo de de-
o processo para a contratação de empresas de con- senvolvimento e de integração; ouçam a Sudam, o



Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 06099

lpea, O IBGE, O Basa, a Universidade Federal do ao desenvolvimento da região do que o próprio capi-
Pará, que muito podem contribuir para que o proces- tal externo.
so caminhe na direção da orientação do Governo, Já afirmei nesta tribuna que certa vez o ex-Pre-
que é a redução das desiguàldades. Enfim, deve-se sidente Jânio Quadros disse em praça pública, no
escutar todos esses organismos. Acredito que só as- meu Estado, que tinha medo dos nacionais e não
sim, redigindo o plano de ação para a integração e o dos internacionais, porque para os internacionais ele
desenvolvimento, alcançaremos o objetivo nele inse- tinha a atribuição constitucional de conseguir expul-
'rido: a tão almejada redução das desigualdades re- ., sá-los e nada poder contrariá-lo. Para os nacionais,
gionais. porém, tinha o poder de mandar até prender, se fos-

As desigualdades se ampliarão, ao invés de se o caso, mas logo mais, em 24 horas, eles esta-
se reduzirem, na hora em que esses eixos forem riam soltos e presos aos seus calcanhares.
contemplados nas faixas mais desenvolvidas do Lembro-me, Sr. Presidente, de que, em perío-
País. Certamente, os investimentos deles decorren- do bem recente o Projeto de Desenvolvimento In-
tes irão ampliar as desigualdades, pois recursos fal- dustrial do Pará, acelerado por alguns órgãos de de-
tarão às regiões Norte e Nordeste; por exemplo, tão senvolvimento, trazido sob o entusiasmo de uma
carentes do investimento público. plêiade de homens públicos, entre os quais incluo

Sr. Presidente, alerto, na modéstia das minhas muitos dos que têm assento nesta Casa, e nós, as
observações, o ilustre Presidente Fernando Henri- empresas que ia01 sendo montadas para gerar ren-
que Cardoso, e faço essa afirmação fundamentado da e emprego eram sufocadas, inibidas, compradas

. em dados colhidos do processo Iicitatório.· pelo poder do capital interno, sediado em determina-
Vejam bem. A hidrovia. Tocantins-Araguaia só das regiões mais desenvolvidas do País.

tangência a região sudeste do Pará, e a BR-364, hi- Ora, durante a Constituinte, propomos a in-
drovia Madeira, que é um projeto conjugado; em sua serção em seu texto - e fomos esmagados e sufoca-
extensão pelo rio Amazonas simplesmente atraves- dos pela maioria do poder político - da obrigatorie-
sa o Estado paraense em sua região norte, no senti- dade do zoneamento industrial do País, com regras
do oeste-leste. Apenas isso. Daí, a necessidade - bem definidas de equilíbrio na distribuição da im-
se formos ouvidos - de anexarem ao plano os subei- plantação de indústrias de base nas áreas, distri-
xos para ampliação do desenvolvimento, a fim de buindo, assim, a riqueza, a renda e o emprego, uma
que sejam atingidas outras regiões dessa imensa vez que o País já alcançou a infra-estrutura energéti-
Amazônia Legal. Ela é um verdadeiro continente. ca capaz de receber o zoneamento.
Não basta só contemplar numa determinada faixa ou Não é inteligente nem patriótico ver toda a con-
numa determinada área o investimento público den- centração industrial pesada e básica, no Conesul,
tro daquela região, quando sobram outros bolsões enquanto dois terços do território brasileiro, mais de
de pobreza, de necessidades, de miséria, para mos- 17 milh§es de brasileiros, vivem marginalizados do
trar a outra face do País. processo da industrialização. Digo isso com o cora-

o Governo do Pará e a Sudam - órgão que é ção partido e tenho certeza de que nossos irmãos
cada vez mais esvaziado e vive turbulências em sulistas, pelo patriotismo que os dignifica, certamen-
suas gestões, necessitando de maior apoio do Go- te, também não concordarão com a concentração in-
verno Federal para sua estabilidade - estão propon- dustrial apenas num determinado cone.
do à consideração do Ministério do Planejamento e Quando se projetou o Mercosul, neste Con-
Orçamento e do BNDES a inclusão de subeixos que gresso, levantei minha voz para a necessidade de se
se integrem aos eixos nacionais e promovam o desen- começar implantando por igual. Interpelei o embaixa-
volvirnento do Pará e também de toda a Amazônia Legal. dor responsável, Sr. Presidente, mostrei-lhe que, se

Sabemos, e temos consciência disso, que não o Mercosul não fosse implantado por igual na con-
é possível ao Governo despender uma soma muito cessão das isenções das tarifas públicas e outras
grande, a curto prazo, para essa vasta região, o pla- vantagens, as regiões Norte e Nordeste veriam agra-
no, porém, poderá prever, a médio prazo e a longo vadas suas desigualdades em relação à região Sul.
prazo, contanto que ele se feche, mostrando uma vi- E era muito simples provar esta argumentação, uma
são moderna de justiça social em que a redução da vez que grande parte· dos recursos maiores do País,
desigualdade passa por ali. Esses programas, entre- dos 800 bilhões de dólares q!Je compõem o PIB,
tanto, muito sofrem a influência do poder político, do está ali concentrada. O que iríamos fazer? Injetar in-
poder econômico interno, que é muito mais nocivo vestimentos públicos, dar concessões de estímulos
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fiscais para ampliar ainda mais as facilidades, a ri- por exemplo, quando se elaboram os planos de de-
queza e o PIB daquela própria área, em detrimento senvolvimento socioeconômico, e o Norte brasileiro,
da que produz apenas a riqueza natural e não vê o Pará, a Amazônia Legal ficam sempre cõm o índi-
seu produto desenvolvido industrialmente, transfor- ce percentual mais vergonhoso. do quinhão dos in-
mado, como deveria ser, gerando renda e emprego. vestimentos públicos.

Louvo a visão nacional de desenvolvimento E não digo isso por paixão, porque Deus colo-
que os militares tiveram e digo isto sem ter nunca cou minha cabeça acima do coração. Falo com base
vestido farda. Sou reservista de terceira categoria nos próprios índices percentuais que nos fornece o
com isenção. Eles se preocuparam em impor uma próprio Governo, quando distribui no Orçamento os re-
política, um programa de organização de desenvol- cursos e quando, nos planos complementares, insere
vimento nacional consentâneo com os princípios das o investimento, por certo ali posto pelos mais interes-
Constituições brasileiras que sempre exigiram a re- sados representantes sulistas no seu Governo.
dução das desigualdades regionais. Foi por intermé- Por isso fiz uma crítica - que reitero neste mo-
dio deles que conseguimos a hidroelétrica de Tucu- mento por ser verdadeira - ao Governo do Presiden-
ruí que hoje salva inclusive o déficit energético das te Fernando Henrique Cardoso quanto à montagem
regiões Sudeste e Sul. do seu Governo. ;Já disse, respeitosamente, a S.

Aproveito para me congratular com o Presiden- Ex.ª que lhe fàlta visão nacional, na colocação das
te Fernando Henrique Cardoso pela atitude que aca- regiões, na mesa decisória de seu Governo. Vemps
bou de tomar, mandado que iniciassem as obras de que os Estados sulistas têm na mesa decisória mais
ampliação da usina hidroelétrica de Tucuruí, dobran- de dois terços da representação e não encontramos
do sua potência. Ora, para quê? Para também aju- um representante sequer do Norte do Brasil, ali,
dar o desenvolvimento não só da região Norte como com assento para opinar, aconselhar, debater, suge-
também das demais. rir, impedir que manobras inviabilizem o que S. Ex.ª

Com maior razão - se a nossa madeira, o nos- mesmo prega, o que S. Ex.ª mesmo escreve: a re-
so minério, a nossa área piscosa, as nossas minas dução das desigualdades regionais.
de minérios nobres, a nossa riqueza hídrica gerando Sr. Presidente, este pronunciamento visa a
hidroelétrica para outros Estados participam da re- abrir a consciência desses nossos brilhantes estu-
dução das desigualdades -, quando o BNDES lança diosos, técnicos, Ministros que ajudam o Presidente
um editallicitatório para consultoria que estabeleçam Fernando Henrique Cardoso no seu Governo. Espe-
os eixos de integração e desenvolvimento nacional, ramos que eles tenham esta consciência e esta vi-
deve ter presente a necessidade de o Norte e o são nacional. De outra forma, vamos cada vez mais
Nordeste, sobretudo o Estado do Pará, que é peça presenciar ÇlS desigualdades regionais e com elas o
importante no fornecimento dessas riquezas, terem desequilíbrio na economia, na relação social e, por-
subeixos bem adequados, bem ajustados para esca- tanto, nem a região mais desenvolvida viverá sosse-
lonar a curto e médio prazos os seus desenvolvi- gada vendo sua riqueza aparecer, nem a região sub-
mentos. E suas populações tão carentes, tão po- desenvolvida vendo sua pobreza liquidá-Ia. Essa é
bres, de renda per capita tão baixa que nos enver· a verdade.
gonha no contexto, possam, por essas providên- Ninguém constrói riqueza se não houver em
cias, também constatar que há um Governo justo torno dela a paz e a tranqüilidade social. Se o País,
que abanda as pressões políticas internas, posterga que é tão grande, gera boa renda per capita em de-
qualquer tipo de influência na elaboração dos planos terminadas áreas e deixa outras em abandono, a
e põe em marcha o que diz o programa Brasil em corrente migratória interna das populações necessi-
Ação: que quer ver este País mais igual, mais unido, tadas vai agravar os problemas sociais e econômi-
com justiça social, com renda e emprego mais bem cos daquelas que pensavam que estavam construin-
distribuídos ao seu povo. do uma riqueza, uma renda maior para o seu povo,

Ora, as palavras são as vias fundamentais de numa triste ilusão. Jamais poderão conseguir isso,
comunicação. Elas não podem cair na máxima de se não tiverem sob os pés os alicerces da paz so-
Talleyrand. Elas não foram feitas, embora ele tenha cial, da tranqüilidade, do equilíbrio na distribuição
dito isto, para esconder o pensamento. Não, as pala- dos bens e das riquezas.
vras foram feitas para expressar o pensamento com O Pará, por seu povo, espera que o BNDES e
a verdade, não com a tapeação, a mentira, como es- o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo-
tamos presenciando hoje, em alguns pontos no País, so ouçam, meditem e reflitam bem. Queremos os su-



o Sr. José Maurício, 1Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Alberto Cam
pista, § 2Q do artigo 18 do Regimento Inter
no.

O SR'. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Campis
ta) - Tem V. Ex.!! a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, in
dago de V. Ex.!! a respeito de questão que envolve
alguns funcionários à disposição da Câmarà dos
Deputados. Trata-se de funcionários de uma em
presa chamada Uniway. Esses profissionais atual
mente estão trabalhando na informatização dos nos
sos gabinetes e de outras dependências da Casa.

Sr. Presidente, chegou ao nosso conhecimento
que esses funcionários não vêm recebendo regular
mente seus salários. A empresa Uniway vem ale
gando que não tem recebido na data certa os paga
mentos que a Câmara dos Deputados deveria efe
tuar. Esse tipo de informação, de certa maneira, cria
desgastes para a imagem da Casa.

Solicito a V. Ex.!! que, em outro momento da
sessão, informeI a este Parlamentar acerca dessa
questão. Não gostaríamos que a Câmara dos Depu
tados fosse usada como instrumento para o não-pa
gamento dos funcionários da Uniway na data certa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Campis
ta) - Esta Presidência recebe a observação feita por
V. Ex.!! e encaminhará o teor do seu discurso ao ór
gão competente.

O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Campis
ta) - Tem V. Ex.!! a palavra.

SR. JOSÉ MAURíCIO (BlocolPDT - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr.!!s e Srs. Deputados, foi assim, covarde
mente, com cães, cavalos, cassetete e muita bala no
coldre' - tal qual nos piores momentos da malsinada
ditadura militar -, que a polícia de Fernando Henri
que Cardoso, o social-democrata, enfrentou o cida
dão - contribuinte que nas imediações do Congres
so Nacional protestava pacificamente contra a refor
ma da Previdência Social, mais uma vilania deste
Governo. Se essas mudanças são tão boas como
apregoa FHC e sua corja, para que, então, todo
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beixos integrados aos eixos nacionais de desenvolvi- O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Campis-
mento e integração, para que, por um todo e por ta) - Recebo a proposição de V. Ex.!! nos termos re-
igual, possamos usufruir das mesmas vantagens gimentais.
desses programas que estarão distribuindo recursos
públicos pelas outras regiões mais desenvolvidas do
Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AdYLSON MonA - Sr... Presidente,

peço a palavra pela ordem. '
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) ~Tem V. Ex!!

apaJavra. ''',
O SR. ADYLSON MOnA (PPB - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,'sei
que há uma parte da sessão exclusiyamente para a
apresentação de proposições, mas essa parte vem
depois da Ordem do Dia.

Como a Ordem do Dia tem-se alongado, prova
velmente não terei essa oportunidade. Então, peço
vênia a V. Ex.!! para fazê-lo agora.

Quero apresentar projeto de resolução nos se
guintes termos:

Art. 1º O Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, aprovado pela Resolução
nº 17, de 21 de setembro de 1989, passa a
vigorar acrescido do seguinte art. 283:

Art. 283. O plenário da Câmara dos
Deputados destina-se exclusivamente à rea
lização de suas sessões e às do Congresso
Nacional.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

Sr. Presidente, não quero aqui fazer críticas 
não é essa a minha intenção -, mas tenho a obriga
ção de zelar pela preservação da imagem desta
Casa. Acho que os acontecimentos não apenas de
domingo último, mas de outras ocasiões anteriores
em que houve aqui convenções partidárias deixa
ram-nos alguns problemas, principalmente perante o
grandG público, que teve conhecimento das desagra
dáveis cenas ocorridas.

Para resguardo da imagem desta Casa - sei
que já existem projetos neste sentido, inclusive um
do Deputado Ronaldo Perim, o qual proíbe a cessão
do plenário apenas para convenções partidárias -,
estou apresentando projeto que proíbe a cessão do
plenário desta Casa para qualquer atividade que não
seja da Câmara dos Deputados e do Congresso
Nacional.

Deixo aqui meu projeto como colaboração, Sr.
Presidente, no sentido de ajudarmos a preservar a
imagem do Congresso Nacional, que tem sido dura
mente atingida nos últimos tempos.
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esse aparato policial contra uma população indefesa pequena aposentadoria. Um cortador de cana do
que só queria o direito democrático de protestar con- Nordeste ou de Campos, no Rio de Janeiro, que co-
tra o que considera uma usurpação de direitos ad- meçou a trabalhar aos 7 anos, por exemplo, o que é
quiridos? É por isso que muita gente tem saudades muito comum, só poderá se aposentar aos 60, após
das baionetas, um perigo para nossa debilitada 51 anos enfrentando um trabalho árduo de sol a sol,
democracia. doenças e fome. Dificilmente chegará lá. Mesmo

Com a provável retomada da votação da refor- porque o registro só depois dos 16 anos de idade. A
ma da Previdência Social esta semana, não poderia infância perdida no trabalho adulto que ficou para
deixar de registrar mais uma vez meu protesto nos trás será literalmente jogada na lata do lixo.
Anais desta Casa e um grito de alerta aos meus Os pobres, os mal nascidos, os predestinados
companheiros de Parlamento sobre as reais intenções a ganhar o pão com o suor do rosto serão igualados
deste Govemo em privatizar o sistema previdenciário, aos bem nutridos filhos das classes proprietárias
covardia monstruosa contra a classe trabalhadora pela idade mínima da aposentadoria. O cínico e de-
que contribui religiosamente para o INSS em benefí- sumano igualitarismo pretendido pelos reformadores
cio do capital internacional. da Previdência' Social põe no mesmo patamar a

Aos que pensam que o pior já passou; que o grande maioria de trabalhadores que oficialmente
Governo Fernando Henrique já esvaziou seu saco entra no mercado aos 14 anos, embora tenha que
de maldades com as reformas administrativa e da começar a trabalhar desde a mais tenra idade, assim
Previdência Social, cuidado!... vem coisa muito pior que aprende a andar. Alquebrado pela má sorte,
por aí. Um pacotaço na área da Previdência Social pela grande rotatividade e condições quase sempre
está em fervura nos porões do Palácio do Planalto e desumanas de trabalho, este pobre trabalhador terá
adjacências com vistas a privatizar também o siste- no fim de sua cUrta existência de sofrimento o direito
ma previdenciário. a aposentar-se com a mesma idade daquele que a

Aposentar-se para a grande maioria dos brasi- fortuna permitiu começar a trabalhar só aos 25 anos
leiros ficará só nos sonhos. São tantas as dificulda- ou mais.
des e direitos adquiridos desrespeitados que o cida- Pela proposta do Governo FHC, é irrelevante
dão contribuinte morrerá antes de receber o benefí- que uma mulher de 55 anos ou um homem de 60
cio pelo qual trabalhou de sol a sol ainda quando anos que tenham trabalhado 40 ou 45 anos, sempre
criança. recebendo menos por trabalhos mais pesados e in-

Segundo dados do IBGE, 45% dos brasileiros salubres, se comparem a cidadãos que tiveram
com ocupação (31,4 milhões) começaram a traba- oportunidades na vida, muito mais escolaridade, ali-
Ihar entre 10 e 14 anos e 82% ingressaram legal- mentação adequada, serviços em condições mais
mente ou não no mercado na faixa de 9 a 17 anos, favoráveis, melhores salários e que, pela nova lei,
ficando sem carteira assinada e, portanto, sem per- também trabalharão os mesmos 30 ou 35 anos para
tencer à Previdência por muitos anos. Estes terão aposentar-se.
que trabalhar muito mais que o Presidente Fernando Para este Governo, não importa se só o mais
Henrique, o Ministro da Previdência, Reinhold Step- abonado pela sorte, o doutor, tenha como comprovar
hanes ou o Líder do Governo na Câmara, Deputado o tempo de contribuição ao INSS para obter sua
Luís Eduardo Magalhães, para receberem minguada aposentadoria. E o peão de obras, o cobrador' de
aposentadoria. Pimenta nos olhos dos outros não ônibus, e tantos outros que, não se agüentam nem
arde, meus companheiros de luta! um ano em cada emprego, como chegarão ao fim

Os limites estabelecidos pela vergonhosa refor- com todos os carnês em dia para entrar na tão so-
ma da Previdência fazem com que um brasileiro pre- nhada inatividade com algum conforto? Nestes, com'
cise trabalhar praticamente até a morte por velhice, certeza, não pensaram Fernando Henrique, Rei-
se considerada a expectativa média de vida nacional nhold Stephanes, Bresser Pereira e os pariamenta-
medida pelo IBGE: 64 anos contra os 60 exigidos res que deram sua assinatura para aprovação da re-
pela nova lei. Se considerarmos, porém, a idade em forma da Previdência Social em troca de favores,
que a aposentadoria é permitida independentemente muitos favores governamentais.
do tempo de contribuição, a situação é mais crítica Nunca é demais lembrar que o mote da cam-
ainda: este limite é de 65 anos. panha de FHC para mudar a Previdência é o mesmo

Dói muito saber que principalmente os traba- do famigerado Fernando Collor: acabar com privilé-
Ihadores rurais jamais sentirão o gostinho amargo da gios. O mote é só para encobrir a privatização do co-
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biçadíssimo sistema previdenciário, já que os privile- mirrada aposentadoria não o permitirá. Mesmo sem
giados continuarão sendo privilegiados. Quem paga- saúde terá que continuar na labuta, em bicos para
rá também essa fatura será o pobre coitado, porque sobreviver, se conseguir algum, porque nesta idade,
os idealizadores dessa dita reforma, FHC e Reinhold no Brasil, o cidadão' - contribuinte aposentado, ou
Stephanes, aposentaram-se respectivamente aos 42 não, só encontra mesmo o banco da praça ou o bo-
e 32 anos de idade, mesmo porque tiveram o privilé- tequim para afogar suas mágoas. É considerado ve-
gio de começar a trabalhar após os 20 anos de ida- lho demais para trabalhar.
de. Isso, sim, é que é privilégio! Isso, sim, é que é Por outro lado, o INSS é recordista em ações
canalhice! na Justiça. Deixa-se roubar à vontade por quadrilhas

É assim o Governo neoliberal do tucano Fer- especializadas comandadas pelas Jorginas da vida,
nando Henrique. Pisa nos humildes, tira o pão da mas não paga o que deve aos bons cidadãos. Só no
boca de criança para entregá-lo ao capital interna- Rio de Janeiro existem 60 mil ações transitadas em
cional. No caso em questão, às bilionárias segurado- julgado aguardando liquidação. As pessoas morrem
ras privadas e aos fundos de pensão que, ávidos, nas não recebem o que lhes é devido pela Previdên-
estão chegando ao País aos montões. A elas, Fer- cia Social. É o total desinteresse do Estado pelo ci-
nando Henrique certamente repetirá o brinde com dadão-contribuinte, revolt13.-se o jornalista Lindolfo
champanhe que dividiu com os parlamentares entre- Machado, na sua coluna "Funcionalismo·, da Tribuna
guistas que lhe deram vitória na cruel, desumana e da Imprensa. Comungo de sua opinião: para o
mesquinha reforma da Previdência Social. Governo, o homem não vale nada, mesmo.

Dessa onda privativista-entreguista, a Previ- Para defender sua tese e seus interesses na
dência Social também não escapará. O Governo já privatização da Previdêncla, o Ministro Reinhold
estuda dois modelos que poderiam ser ajustados ao Stephanes fala em sucessivos rombos, 2 bilhões de
Brasil: o da Argentina e o da Suécia, segundo noti- reais só no ano passado. Como o ·pinóquio· Fernan-
ciário da imprensa. As seguradoras estão agitadíssi- do Henrique, seu guru, o Ministro mente desavergo-
mas. Afinal, não é sempre que surge uma bonança nhadamente e é desmentido por outro membro do
dessas. A expectativa é crescer 100% este ano. De Governo, ninguém menos que o Secretário do Te-
olho no grande filão, planos para crianças e adoles- souro Nacional, Eduardo Augusto G.uimarães, que
centes já correspondem a 10% do total de clientes de balanço financeiro na mão não só nega tal prejuí-
no Flexprev Itaú, por exemplo. zo como confinha equilíbrio nas contas previdenciárias,

Nunca é demais repetir o alerta que há muito num total de 52,7 bilhões de reais, registra Lindolfo
venho fazendo desta tribuna: o Governo Fernando Machado.
Henrique mente descaradamente ao afirmar que a O mentiroso, porém, não se corrige. Para este
Previdência Social está no buraco. A Previdência, ano, prevê déficit superior a 5 bilhões de reais, en-
caros colegas, não tem déficit algum, é tudo fo~ado quanto a Secretaria do Tesouro aponta novamente
para justificar a privatização do segundo maior orça- equilíbrio financeiro. O raciocínio e a perplexidade
mento do País, para entregar esses trilhões arreca- de Lindolfo Machado são também meus: se um em-
dados do cidadão - contribuinte às empresas de pregado com salário de 5 mil reais deixa mensal-
previdência privada. Quanto será que elas deposita- mente 114 reais nos cofres do INSS, e a empresa
ram na conta da campanha de reeleição de FHC? empregadora 1,1 mil reais, mas as aposentadorias
Porque na conta dos maus parlamentares que apro- estão limitadas em 1,031 mil reais, como um sistema
varam a reforma da Previdência, como o execrável desse pode dar déficit? Impossível, meu caro Minis-
Deputado empreiteiro Sérgio Naya, em vias de cas- tro! Se o salário mínimo sobe quase nada e neste
sação - responsável pelo desabamento do edifício Govemo, as contribuições também sobem. Então,
Palace 11, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e para que culpar o aumento do salário mínimo pelos de-
oito mortes -, todos sabemos quanto FHC depositou. sequilíbrios financeiros da Previdência Social? Se o

Para alívio das negociatas com a previdência Govemo insiste no fictício déficit, tem que procurar ou-
privada e para que a Previdência Social continue tro bode expiatório, porque não é este o real motivo.
sendo o pasto predileto dos corruptos, fraudadores e Que tal apontar o desemprego, a queda acen-
sonegadores, o brasileiro humilde deverá· carregar tuada do PIB, a retração do desenvolvimento econô-
sua cruz até os 60 anos. Se for privilegiado pela sor- mico? A matemática é simplória: se há desenvolvi-
te e viver até lá, aí sim, poderá aposentar-se com al- mento, há emprego, e, conseqüentemente, haverá
guns trocados. Só não poderá descansar porque a receita superavitária para a Previdência Social. Des-



Se os exames técnicos confirmarem que a voz
que se ouviu na gravação que a TV Globo transmitiu
domingo é de fato do Deputado Sérgio Naya, só res
tará à Câmara dos Deputados cassar seu mandato
por quebra do decoro parlamentar. A confirmação da
autenticidade da gravação também permitirá ao Mi
nistério Público processar Naya por haver falsificado
a assinatura de um governador mineiro em docu
mento oficial. Essa gravação, note-se, é apenas um
elemento a mais a acrescentar-se ao volumoso dos
siê - ou seria o caso de·dizer prontuário? - já divul
gado pela imprensa sobre a vida parlamentar e a ati
vidade dita empresarial do engenheiro Sérgio Naya.

Na realidade, se as presidências da Câmara
dos Deputados e do Senado desejarem resgatar a
imagem do Congresso Nacional perante à opinião
pública, esta é a hora de colocar em discussão o
problema da imunidade parlamentar. Sem dúvida al
guma, será necessário reformar a Constituição para
que o Congresso readquira a respeitabilidade que
lhe vai faltando cada vez mais. Quando se inscreveu
nas diferentes Constituições brasileiras - até mesmo
na carta fascista de 37, promulgada juntamente com
o fechamento do Congresso! - que os deputados e
senadores não poderiam ser presos a não ser em
flagrante de crime inafiançável e só poderiam ser
processados mediante licença da respectiva Casa
visou-se proteger o representante popular de perse
guições políticas, principalmente naquelas regiões
do País em que - como está escancarado hoje no
caso de Alagoas - impera a vontade do governante
de turno e não a lei. Da mesma maneira, o mandato
parlamentar foi considerado inviolável, isto é, o par-
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coberto o monstro, só resta ao Governo FHC enfren- lamentar não poderia ser processado por suas opi-
tá-Io cara a cara, dando aos brasileiros o que mai~ niões e palavras no exercício da representação.
procuram - emprego - e acabando de vez com esse Desgraçadamente, a norma democrática acabou se
lero-Iero de rqmbo nas finanças da Previdência So- transformando em garantia de impunidade para cri-
cial. Ou será que é justamente isso que o Govemo minosos, por exemplo, e tem dinheiro para gastar
não quer para justificar a privatização do segundo pode comprar um mandato na próxima eleição, que
maior orçamento da União? Afinal, o índice de de- lhe valerá de habeas corpus, uma vez que a elei-
semprego no País nunca esteve tão alto: 7,25% nas ção impede que qualquer processo instaurado antes
oito regiões metropolitanas e 8,75% na grande São da diplomação do acusado possa prosseguir sem Ii-
Paulo, no mês de janeiro, o maior dos últimos 10 cença da Casa para a qual se elegeu.
anos. Assim é possível entender. Só não é possível Da mesma forma, evidentemente, quem pratica
suportar. crime no exercício do mandato só poderá ser pro-

Peço a V. Ex.ª que autorize a transcrição de cessado com licença prévia da Casa, Pode-se, as-
editorial do jornal O Estado de S. Paulo, do dia 3 do sim, facilmente imaginar que um profissional liberal
mês corrente, para que esta Casa tenha clareza da em início de carreira que planeje enriquecer-se rapi-
realidade que se antepõe e que futura a vida dos damente passando por cima de limitações legais
que trabalham em nosso País. chegue à conclusão de que poderá atingir mais facil-

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR ,mente esse objetivo se puder aliar à atividade profis-
PELA RESPEITABILIDADE DO CONGRESSO sional a atividade parlamentar.

O fato é que são raríssimos os casos em que o
Congresso atendeu a algum pedido para o processo
de algum de seus membros. Por isso, a reforma da
Constituição deveria estabelecer que os processos
crimes abertos antes da diplomação de repre
sentantes terão seu prosseguimento nomiai, e a au
torização para a abertura de processos por crimes
cometidos no exercício do mandato deverá ser in
cluída do processo não tiver sido votado até 120
dias depois de sua entrada.

Se o Congresso continuar negando autoriza
ção para que se processem deputados e senadores
por mero espírito de corpo, ou, o que é mais degra
dante, permitindo que o acusado renuncie antes de
ter seu mandato cassado, podendo candidatar-se
em outra eleição, será extremamente difícil impedir
que o nível da representação popular continue cain
do por força da infiltração de elementos como o en
genheiro Naya. A queda no nível da representação
popular se deve ao fato de que, hoje ser senador,
deputado federal ou estadual ou vereador deixou de
ser parte daquilo que antigamente se chamava, de
ver cívico para ser visto como possibilidade de fazer
amigos e facilitar negócios, por mais escusos que
sejam. A prova do abastardamento da repre
sentação política está na reação de um vereador mi
neiro às declarações atribuídas ao deputado Naya;
se o governador de Minas era amigo dele e o autori
zou a assinar documento oficial em seu nome, que
mal há?

Felizmente, o Senador Antonio Carlos Maga
lhães partilha das opiniões que sustentamos sobre a
necessidade de adotarem-se enérgicas medidas



Não façam, por meio de instituições privadas,
Sr. Presidente, esse escárnio de colocar os mutuá
rios com prestações atrasadas trinta dias como ina
dimplentes no Serviço de Proteção ao Crédito. Isso
é uma covardia e, a meu ver, não deve ser proposto
para os mutuários da Caixa Econômica Federal.

O Sr. Carlos Alberto Campista, § 2 Q do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Maurício, 1Q Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra à ilustre Deputada Dalila Figueiredo,
pela ordem.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr.as e Srs. Deputados, com base no art. 38
do RegimentoJntemo, estarei encaminhando à Mesa
da Câmara dos Deputados requerimento de que seja
instituída Comissão Externa destinada a investigar
as condições de funcionamento do sistema de segu
rança de vôos domésticos da região aérea da Gran
de São Paulo e cidades circunvizinhas.

Vou justificar. Já tive oportunidade de ocupar
esta tribuna para fazer denúncias graves com rela
ção à segurança de vôo não só no Estado de São
Paulo, mas no Brasil inteiro. Sr. Presidente, fui
exaustivamente cientificada pelos senhores controla
dores de vôo, em várias reuniões de que pude parti
cipar, das precárias condições de segurança dessa
que se considera a mais importante região aérea do
País, que inclui os aeroportos de Sorocaba, Jundiaí,
Campinas, Congonhas, Guarulhos, Campo de Marte
e São José dos Campos, responsávejs, em conjun
to, por 1.600 a 1.800 operações diárias de pousos e
decolagens.
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para moralizar o Congresso. É preciso demonstrar O Presidente do Banco do Brasil disse por in-
ao povo que a representação política não se trans- termédio da imprensa que nem a maconha irrigada
formou em reduto inexpugnável de alguns fugitivos proporcionaria tantos recursos para que qualquer
da lei. segmento empresarial pudesse arcar com juros tão

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presiden- altos. Não posso falar sobre o assunto por não saber
te, peço a palavra pela ordem. o preço desse produt? na praça, mas como S. S.i! se

O ·SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Campis- trata de uma autoridade constituída, deve saber o
que-disse.

ta) - Tem V. Ex.!! a palavra. Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, quero
O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF. deixar consignado ainda que sou definitivamente

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- contrário à política de exorcizar pessoas, ou seja,
te, Sr.

as
e Srs. Deputados, hoje, os principais jornais brasileiros componentes do Sistema Financeiro de

do País anunciaram que a Caixa Econômica Federal Habitação, que adquiriram unidades habitacionais e
deverá incluir os nomes dos mutuários inadimplentes que hoje devem três, quatro vezes o valor da unida-
do Sistema Financeiro da Habitação no. Serviço de de. Às vezes, o valor das prestações já honradas
Proteção ao Crédito. Essa medida será tomada con- daria para quitar. o valor da unidade propriamente
tra o mutuário que atrasar somente uma prestação. dita.

O Presidente da Caixa Econômica Federal,
Sérgio Cutolo dos Santos, naturalmente preocupado
com a aplicação dos.55 bilhões de reais que compõem'
a .carteira dessa instituição, com 27% de inadimplen
tes, ao anunciar essa medida, fê-lo no sentido de
resgatar para a instituição que preside os recursos
que não chegaram ainda ao seu caixa principal.

Entretanto, quando da estabilidade da moeda,
tivemos quebras de contratos, inclusive por parte do
Governo, nos anos de 1995 e 1996, e a economia
passou a assumir características até então diferen-
tes daquilo com que convivemos mais de 25 anos, a
famigerada inflação.

Este nosso pequeno pronunciam~nto é uma
reivindicação no sentido de fazer com que o Presi
dente da Caixa Econômica Federal, Sérgio Cutolo
dos Santos, não passe o cutelo nos inadimplentes
com apenas trinta dias de atraso. Até parece que o
promitente comprador de uma unidade habitacional,
ao atrasar trinta dias, o faz porque deseja. Existe o
Cadastro dos Inadimplentes, o famoso Cadin, do
qual instituições como o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal, a Receita Federal, o INSS e
tantas outras se utilizam para carimbar aqueles que
não cumprem seus compromissos com os órgãos
governamentais. Agora, querem utilizar a instituição
privada e dela se prevalecer para cercear o direito à
liberdade de compra.

Isso é um abuso de poder. A meu ver essa ati
tude é impensada, despropositada e proposta num
momento absolutamente atípico, porque o Brasil,
que tem os juros mais altos do planeta, chega a pra
ticar, por meio de sua política monetária, com moeda
estável, juros em torno de 9% ao mês, eventualmen
te 276% capitalizados ao ano..



O Boeing 737 que transporta o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso se envolveu em um inci
dente com um Fokker 100 da TAM, em 5 de junho
passado. A informação foi divulgada pelo jornal A
Tribuna, de Santos.

Às 13h30 do dia 5, logo após ter decolado, o
avião de FHC cruzou com o jato da TAM a uma dis-
tância de 1,5 milha náutica (2,77km). ,

As normas de tráfefo aéreo recomendam que o
avião presidencial mantenha distância de pelo me
nos 20 milhas náuticas (37km) de outras aeronaves.

O Boeing da FAB (Força Aérea Brasileira) leva
va FHC de Brasília a São Paulo para assistir ao ve
lório do diretor do jornal O Estado de São Paulo,
Júlio de Mesquita Neto.

No dia do incidente, o Presidente não foi infor
mado do risco por que havia passado. FHC só ficou
sabendo do problema quando a notícia vazou para a
imprensa.

Segundo a Folha apurou, o Governo conside
rou o incidente "muito grave", demonstrando que a
Aeronáutica não estaria preparada para atender
vôos presidenciais de emergência.

O piloto do Boeing presidencial, José Montgo
mery Mello Rebouças, informou à torre de controle
do CINDACTA 1 (Centro Integrado de Defesa Aérea
e Controle de Tráfego Aéreo) que as aeronaves es
tavam próximas demais. A torre respondeu que esta
va ciente, mas não solicitou mudança de rota.

Sem Radar
Em 5 de junho, os radares do Cindacta 1 que

permitem o acompanhamento visual do tráfego aé
reo estavam desligados para manutenção. Todo o
controle do pouso e decolagens das aeronaves esta
va sendo feito por rádio.
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No entanto, ,Sr. Presidente, a despeito da gran- Parlamentares com a discussão sobre segurança de
. de importância dessa região, os investimentos em vôo, porque certamente poderemos ser responsabili-

segurança, conforme se tem alegado, têm sido in- zados no futuro por qualquer iné'rcia na condução
versamente proporcionais ao crescimento do núme- dessa questão, razão pela qual Julgo tratar-se de
ro de vôos. A par de uma estrutura administrativa re- questão que merece um tratamento prioritário e de
conhecidamente deficitária, há uma carência crônica máxima urgência. '
de controladores de vôo, principais responsáveis Sr. Presidente, não podemos esperar que um
pela execução das operações de segurança aérea, avião colida para que tomemos alguma atitude em
os quais trabalham sob permanente condição de relação a essa situação. É preciso que trabalhemos
stress. Na verdade, são tão deficitários os serviços com a prevenção.
de vôo naquela região que já se constata, pelo me- Nesse sentido, apelo a esta Casa para que
nos, uma ocorrênçia de "quase colisão" por semana, considere este requerimento de instalação de Co-
dado que, por si só, revela a gravidade da situação. missão Externa.
E o que é mais grave, presume-se que estejam ple- REPORTAGEM A QUE SE REFERE A ORA-
namente çonscientes dessa situação tanto os admi- DORA ;.

nistradores co~o as próprias compan~ias aérea~. . AVIÃO DE FHC SOFREU RISCO DE ACIDENTE
Sr. Presidente, conforme padroes da propna

Aeronáutica, seriam necessários, para aquela região
aérea de São Paulo, pelo menos 125 operadores de
radar devidamente habilitados para a função, só ha
vendo, porém, 87 profissionais, dos quais apenas 45
em condições plenas de trabalho. Os demais são re
cém-habilitados, licenciados e estagiários que se
quer têm domínio da língua inglesa.'

Sr. Presidente, a não-exigência de formação
especializada massifica o recrutamento, acabando
se por oferecer ao controlador requisitado um salário
irrisório, incompatível com a responsabilidade e im
portância de seu cargo. Como desastrosa conse
qüência, deteriora-se a qualidade desses profissio
nais arregimentados às pressas, dos quais nem
mesmo se exige o domínio da língua inglesa, abso
lutamente necessária e insubstituível nesse tipo de
trabalho.

Trata-se, como se ,vê, de uma situação insus
tentável. Eu também deixo aqui, Sr. Presidente, re
portagem da Tribuna de Santos, sobre episódio
ocorrido há pouco tempo: a quase colisão do boeing
onde estava o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República com um jato da TAM.

Sr. Presidente, estamos extremamente' preocu
pados com a segurança de vôo não só no espaço
aéreo que compreende o Estado de São Paulo, mas
do Brasil inteiro. Essa situação precisa ser esclareci
da, porque podemos ser responsabilizados por tudo
o que está acontecendo.

Junto ao nosso requerimento, estamos encami
nhando cópia de relatório de perigo fornecido pelos
controladores de vôo e que constata nitidamente as
quase colisões verificadas no espaço aéreo brasileiro.

Quero nesta oportunidade reiterar meu pedido
de Comissão Externa e de envolvimento dos Srs.
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Segundo o Comensaer (Ce,:,tro de Comunica- tas falam a verdade ou mentem, se a jornalista Ana
ção Social do Ministério da Aeronáutica), como as Améli~ Lemos fala a verdade ou mente. Esse é um
condições meteorológicas eram "excelentes", a não questionamento, porque, se mentiram, não apenas
utilização do radar não comprometeu em nada a se- esses dois, mas tantos outros dos principais jornais
gurança do Presidente. deste País, o Governo Fernando Henrique Cardoso

O piloto do avião enviou reclamação sobre o tem por obrigação processá-los por calúnia, injúria e
incidente ao Cindacta 1. O órgão designou uma difamação. Agora, se eles falam a verdade, o TSE
equipe para analisá-Ia e adotou medidas para au- deve ir a fundo na investigação do que assistimos
mentar à sgurança, serrl especificar quais. durante o processo da convenção do PMDB.

A TAM não considerou que tenha havido risco O que eles dizem? Taxativamente que houve
de colisão. Segundo a assessoria de imprensa, o acordo e que o Estado de Santa Catarina será bene-
aviador da empresa não sabia que o avião da FAB ficiado porque os convencionais ligados ao Governa-
transportava FHC. dor Paulo Afonso votaram com Fernando Henrique

O SR. LUIZ MAINARDI - Sr. Presidente, peço' em função desse acordo.
a palavra pela ordem. . O jornalista Janio de Freitas chega a fazer o re-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. Ex.ª gistro completo, com vários capítulos, desse episó-
pala dio, relatando de forma cabal o que efetivamentea VIa.

O SR. LUIZ MAINARDI (Bloco/PT _ RS. Pela ocorreu. E não podemos permitir que uma eleição
ordém. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, num país tão importante como o nosso tenha, já no
Sr.as e Srs: Deputados, na semana passada, ocupa- primeiro lance - essa foi a primeira convenção de
mos esta tribuna para registrar nesta Casa as de- um partido que aponta que terá não um candidato
núncias que estavam sendo veiculadas pela impren- próprio, mas um candidato de outro partido - a com-
sa a respeito da utilização da máquina pública por pra de um partido pelo Presidente da República.
parte do Governo Federal para aliciar convencionais Isso é crime eleitoral, e queremos exatamente,
do PMDB. a partir daquelas denúncias, que 'o TSE investigue a

fundo. E para isso vamos encaminhar mais docu-Eu e o Deputado Milton Mendes fizemos uma
representação junto ao TSE por entendermos que mentos que provam que houve fraude e corrupção.
aquelas matérias jornalísticas estavam a demonstrar Por último, Sr. Presidente, queremos dizer que
que o Governo Federal, da forma como a grande im- hoje estamos protocolando também junto ao Procu-
prensa noticiava, estava utilizando recursos públicos rador-Regional da República no Distrito Federal
para fazer com que a decisão de um partido numa representação por crime de improbidade admi-

nistrativa, porque sé comprova mais uma vez a utiliconvenção pudesse interessar ao Presidente da Re-
zação da máquina para outros fins.

pública. Isso se constitui em crime eleitoral. É nosso dever enquanto oposição, como é de-
Fizemos isso, Sr. Presidente, enquanto dever ver desta Casa, incentivar e exigir que o TSE e os

de Parlamentares que têm que zelar pelo cumpri- Tribunais façam uma rigorosa investigação e punam,
mento das leis. Fizemos isso para, já no início desse se for o caso, os reSPonsáveis por isso.
processo eleitoral, mostrarmos que estamos vigilan-
tes, que estamos acompanhando de perto os atos O Sr. José Maurício, 1Q Suplente de
do Poder Executivo que poderão fazer desse pro- Secretário, deixa a cadeira da presidência,
cesso eleitoral um processo absolutamente viciado. que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,

E depois da convenção, Sr. Presidente, o que Presidente.
vimos? Depois da convenção exatamente constata- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
mos que aquilo que estávamos afirmando era abso- Deputados, venham ao plenário, pois logo mais da-
lutamente verdadeiro. Quem disse que convencio- remos início à Ordem do Dia e precisamos do quo-
nais ou parte dos convencionais do PMDB foram rum constitucional.
comprados foi nada mais nada menos que o ex-Pre- Determino à Secretaria da Mesa que faça soar
sidente da República Itamar Franco. as campainhas, a fim de chamar a atenção dos Srs.

E mais, Sr. Presidente, quero fazer aqui um Deputados. A presença no plenário é indispensável.
questionamento. Quero saber se a imprensa fala a O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
verdade ou não. Quero saber se jornalistas põem no peço a palavra pela ordem.
jornal a verdade ou a mentira. Quero saber se os co- O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Tem V. Ex.ª
lunista~, se pessoas como o jornalista Janio de Frei- a palavra
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O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF. nalística registrou os fatos: empurrões, que-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- bra-quebra, brigas, ameaças, confrontos
te, encaminho à Mesa o seguinte requerimento: com a Segurança da Casa, e até mesmo a

Ex.mo Sr. Corregedor da Câmara dos Deputados, destruição do patrimônio público (quebra da
Deputado Federal Severino Cavalcanti. porta de vidro do plenário da Câmara) e de

Chico Vigilante, Deputado Federal pelo vários móveis do plenário). Além disso, fo-
Partido dos Trabalhadores do Distrito Fede- ram correntes as denúncias que davam con-
ral, no uso das suas atribuições, e com base ta da presença de quarenta pessoas arma-
nos arts. 267 e seguintes do Regimento In- das na Câmara dos Deputados, todas mem-
terno da Câmara dos Deputados, vem, res- bros da mencionada "segurança".
peitosamente, perante V. Ex.ª, apresentar o 6. Os mesmos políticos acima citados
seguinte requerimento, e ao final fazer os continuavam a ser citados como os respon-
pedidos legais, tudo com base nos fatos e sáveis pela contratação das pessoas que
fundamentos nos termos que seguem: provocaram os tumultos, e que também es-

1. A Câmara dos Deputados sediou, no tariam armadas. Além daqueles, também o
dia 8 de março último, a Convenção Nacio- Ex.mo Sr. Presidente da Câmara dos Depu-
nal do Partido do Movimento Democrático tados, Deputado Michel Temer, teria respon-
Brasileiro - PMDB. sabilidade pelos atos de violência.

2. A Convenção, corriqueira na vida 7. Vários convencionais e personalida-
política nacional, seria mais um aconteci- des do PMDB igualmente denunciaram a
mento eleitoral positivo para a democracia, violência ocorrida. O ex-Presidente Itamar
se não ocorressem os fatos que ora passa- Franco e o Senador Roberto Requião
mos a narrar, com largo sustento nas repor- (PMDB _ PR) foram algumas delas.
tagens jornalísticas locais e nacionais, e nas
falas das próprias personalidades e conven- 8. A prática, lastimável, é ilícita, tanto
cionais do PMDB. em face da falta de ordem e disciplina nos

3. Na semana anterior à convenção, edifícios da Câmara e suas adjacências,
que decidiria o posicionamento do PMDB quanto ao porte de armas. Cabe registrar
quanto ao pleito de Presidente da República que o mesmo PMDB foi multado pelo órgão
_ lançar candidatura própria ou apoiar a ree- distrital que cuida da limpeza da cidade, em
leição do .atual presidente -, os órgãos de fac.e da sujeira produzida em suas vias
imprensa Oornais, TV e rádios) noticiavam públicas.
um provável clima de violência entre os par- 9. A Câmara dos Deputados, enquanto
tidários das teses opostas, ao contrário da instituição do Parlamento brasileiro, sofreu
necessária tranqüilidade que o contexto exigia um desagradável desrespeito e foi palco

4. Noticiavam, por exemplo, que cabe- para a prática de vários ilícitos penais. A
ria ao Ministro lris Resende (Senador pelo Casa, sustentáculo da nossa democracia, foi
PMDB/GO), ao Deputado Federal Sandro invadida por indivíduos armados, numa prá-
Mabel (PMDB/GO), ao Deputado Distrito tica de duplo ilícito, vez que se tratava de
Luiz Estevão (PMDB/DF) e ao ex-Governa- um encontro partidário, onde a liberdade dos
dor do Distrito Federal Joaquim Roriz, a for- conVencionais deve ser ampla, sob pena de
mação de um bloco de pessoas, devidamen- comprometer todo processo eleitoral relativo
te remuneradas, para atuarem como ·segu- às eleições do próximo dia 4 de outubro.
rança" aos apoiadores de uma das teses em 10. O Regimento Interno da Câmara
disputa - no caso, a que apoiava a reeleição dos Deputados prevê a competência da Cor-
do Senhor Femando Henrique Cardoso. regedoria para a apuração desses tristes fa-

5. Na abertura da Convenção, no do- tos. Vejamos o que diz o Regimento:
mingo, dia 8 de março, pela manhã, a socie- Art. 267. A Mesa fará manter a ordem
dade brasileira acompanhou consternada, e a disciplina nos edifícios da Câmara e
pela imprensa (Rádios e TV), o tumulto de- suas adjacências.
corrente do confronto entre militantes e de- Parágrafo único. A Mesa designará,
mais presentes ao evento. (A cobertura jor- logo depois de eleita, quatro de seus mem-
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bros efetivos para, Gomo Corregedor e Cor- 12. Infelizmente, ocorreram os tristes
regedores substitutos, se responsabilizarem fatos· ora narrados e seus responsáveis de-
pela manutenção do decoro, da ordem e da vem ser punidos. Não é outro o caminho le-
disciplina no âmbito da Casa. gal, segundo a Lei n° 9.096/957 el1) seu art.

Art. 268. Se algum Deputado, no âmbi- 51, verbis:
to da Casa, cometer qualquer excesso que Art. 51. É assegurapo ao partido políti-
deva ter repressão disciplinar, o Presidente co com estatuto registrado no Tribunal Su-
da Câmara ou de Comissão conhecerá do perior Eleitoral o direito à utilização gratuita
fato e promoverá a abertura de sindicância de escolas públicas ou Casas Legislativas
ou inqYérito destinado a apurar responsabili- para a realização de suas reuniões ou con-
dade e propor sanções cabíveis. venções, responsabilizando-se pelos danos

Art. 269. Quando, nos edifícios da Câ- porventura causados com a realização do
mara, for cometido algum delito, instaurar- evento - grifamos.
se-á inquérito a ser presídio pelo Diretor de 13. Em face do exposto, requer se dig-
serviços de segurança ou, se o indiciado ou ne esta Egrégia Corregedoria em providen-
o preso for membro da Casa, pelo Correge- ciar a abertura de inquérito policial e sindi-
dor ou Corregedor substituto. cância dentro de sua competência, para efe-

Art. 271. Excetuado aos membros da tuar a apuração dos fatos ocorridos durante
segurança, é proibido o porte de armas de o dia 8 de março de 1998, nas dependên-
qualquer espécie nos edifícios da Câmara e clas e adjacências da Câmara dos Deputados,
suas áreas adjacentes, constituindo infração relacionados à Convenção do Partido do
disciplinar, além de contravenção, o desres- Movimento Democrático Brasileiro
peito a esta proibição. PMDB, assim como a relação nominal dos

responsáveis por estes fatos.
Parágrafo único. Incumbe ao Correge-

dor, ou Corregedor substituto, supervisionar 14. A título de prova, requer a juntada
de recortes de jornais, em anexo, a requisi

a proibição do porte de arma, com poderes
para mandar revistar e desarmar. ção por esta Corregedoria, junto a emisso

ras de TV e Rádios das fitas gravadas com
Art. 272........ as imagem~ e programas das cenas de tu-
Parágrafo único. Os espectadores ou multo ora denunciadas, e protesta pela pro-

visitantes que se comportarem de forma in- dução de outros meios de Direito, como tes-
conveniente, a juízo do Presidente da Câ- temunhal, depoimentos pessoais e perícias.
mara ou de Comissão, bem como qualquer 15. Por fim, requer o posterior encami-
pessoa que perturbar a ordem em recinto da nhamento de tudo que for apurado aos ór-
Casa, serão compelidos a sair, imediata- gão competentes para que promovam a res-
mente, dos edifícios da Câmara. ponsabilização dos envolvidos.

Art . 272 Portanto, Sr. Presidente, estou encaminhando
Parágrafo único. Os espectadores ou requerimento à Corregedoria da Câmara, para que

visitantes que se comportarem de forma in- esses fatos lamentáveis ocorridos nesta Casa sejam
conveniente, a juízo do Presidente da Câ- todos apurados e que, ao final, sejam responsabili-
mara ou de Comissão, bem como qualquer zados os Deputados porventura envolvidos.
pessoa que perturbar a ordem em recinto da Quanto aos que não são Deputados, que seja
Casa, serão compelidos a sair, imediata- enviado o resultado da apuração ao Ministério Públi-
mente, dos edifícios da Câmara. co, a fim de que possa ser oferecida a denúncia e

11. Dos personagens mencionados, possam ser eles punidos exemplarmente, porque
dois são membros desta Casa: o Presidente esta Casa não pode ficar, em hipótese alguma, com
Michel Temer e o Deputado Sandro Mabel, a imagem manchada pelos tumultos do último dia 8.
e os demais não são Deputados Federais. A É fundamental a apuração e a aplicação da penali-
estes últimos, cabe igualmente apurar. res- dade aos responsáveis.
ponsabilidades para posterior encaminha- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
mento ao Ministério Público e às autoridades Chico Vigilante, recebo com muito prazer o requeri-
judiciais competentes. mento de V. Ex.ª
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P SR. CHICO VIGILANTE - Repito, Sr. Presi- veram restaurada sua fé de ofício, preservada sua
dente: encaminho a V. Ex.ª este requerimento, com patente. Todavia, com os de menor hierarquia, so-
base no Regimento Interno da Casa, para que acon- bretudo, a luta tem sido muito difícil.
teça a apuração, a fim de que não fique a Câmara Ainda existem militares, que participaram da
dos Deputados com essa imagem do dia 8 de mar- campanha ·0 Petróleo é Nosso·, em 1952, da Re-
ço, de triste memória. volta dos Sargentos, em 1962, e do movimento mili-

O SR. PRESIDENTE (Mic,hel Temer) - Pois tar de 1964, que continuam, embora anistiados, sem
não, nobre Deputado, recebo o seu requerimento. ter os seus direitos reconhecidos. E o número deles

(Os recortes de jornais a que se refere o orador é pequeno: no mês de dezembro de 1997, eram
encontram-se no CEDI - Centro de Documentação e apenas 256.
Informação, Coordenação de Arquivo, da Câmara Essa é \Jma situação revoltante, srªs e Srs.
dos Deputados, conforme Guia de Transferência ng Deputados, e, pior ainda, que causa intensa perple-
03/98, emitida pelo Departamento de Taquigrafia, xidade. É que, devido às diferentes situações em
Revisão e Redação.) que o processo judicial se encontra, uns são benefi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu- ciados e outros excluídos. Pois esses militares tive-
nico aos Srs. Parlamentares que a Presidência, des- ram de entrar na Justiça para que seus direitos fos-
de segunda-feira, determinou que a Câmara dos' sem reconhecidos. Os processos, na primeira ins-
Deputados não mais abrigará convenções partidárias: tância, são sempre julgados favoravelmente aos

O SR. ARNALDO FARiA DE SÁ - Sr. Presi- anistiados. Já na segunda instância, em grau de re-
dente, peço a palavra pela ordem. curso, os julgados têm sido diferentes, embora as hí-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'! póteses sejam rigorosamente iguais. Isso tem gera-
a palavra. do 'revolta e incompreensão para esses militares,

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. que, diga-se de passagem, nada fizeram de ilegal.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Basta verificar, Sr. Presidente, "'que estão sen-
te, mais uma vez, venho reclamar as devidas provi- do punidos por cumprirem ordens. Receberam-nas
dências da Mesa Diretora da Casa no sentido de de seus oficiais, que eram legítimos superiores.
que inclua imediatamente na Ordem do Dia o Projeto Cumpriram essas ordens, mas infelizmente, o lado
de Lei ng 2.382/96, que trata dos anistiados e cuja em que se encontravam perdeu. No caso de 1964,
urgência já foi aprovada. defendiam um présidenfe legitimamente eleito, que

A bem da verdade, os representantes estive- acabou deposto pelo movimento militar. E pagaram
ram ontem com o Presidente Michel Temer, e S. Ex!! por isso, mas apenas esses sargentos, suboficiais,
já autorizou que se fizesse o contato com o Secretá- subtenentes e cabos. Os oficiais, esses já foram
rio-Geral da Mesa, para que pudéssemos tratar da anistiados há muito tempo, reintegrados à tropa, vá-
apreciação desse projeto. rios deles, promovidos, ressarcidos etc. A corda,

Conforme a Casa bem sabe, esta'é uma ques- uma vez mais, arrebentou do lado mais fraco.
tão que se vem arrastando há anos. E os maiores É contra essa flagrante injustiça, é contra essa
prejudicados são aqueles militares, suboficiais, sub- mesquinha perseguição que estou nesta tribuna. As
tenentes, sargentos e cabos, que, embora anistia- autoridades militares já disseram que aceitam a so-
dos, continuam sendo marginalizados pela Adminis- lução que, nesses casos, vier a ser dada pelo Con-
tração Pública. gresso Nacional. Basta, então, que votemos o Proje-

Com efeito, Sr. Presidente, o Congresso Nacio- to de Lei ng 2.382/96. Não podemos continuar omis-
nal votou uma anistia para os que estiveramimplica- sos ou indiferentes diante dessa grave situação. Va-
dos em movimentos considerados atentatórios às mos resolver logo essa questão desses poucos mili-
instituições nacionais. Não vamos debater aqui a tares, hoje com idade avançada, vários já sentindo
conceituação dessas atitudes, até mesmo po,.qt.ie os efeitos das doenças próprias de sua faixa etária.
isso de nada adiantaria. O importante, o essencial é Vamos acabar com essa situação aflitiva, Srls

que a anistia foi concedida. E, por isso mesmo, que e Srs. Deputados. A fase atual da democracia brasi-
tem de ser implementada. leira é de afirmação de um novo ideário, de novos

O que me deixa estupefato é que, relativamen- sentimentos, de uma mensagem positiva no futuro
te aos oficiais, tudo já foi perfeitamente resolvido. deste País. Nada de mesquinharias, de injustiças, de
Nenhum se encontra desamparado. Todos tiveram perseguições. Nada de insensibilidade diante dos
suas promoções, receberam seus novos soldos, ti· problemas sociais e dos dramas pessoais daqueles
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que estiveram envolvidos em movimentos militares. A anistia resolveu determinados problemas,
Principalmente se estavam do lado da legalidade. Se mas crimes contra a humanidade não podem ser es-
as autoridades militares aceitam a decisão do Con- quecidos. Não pode ser esquecido o torturador ou a
gresso, qualquer que ela seja - e já deixaram isso pessoa que participou de um genocídio. Não pode
bem claro - vamos tomar essa decisão e devolver a alguém que participou de um genocídio contra ju-
todos os brasileiros, sem exceção, os efeitos da deus, contra qualquer população, de repente ser no-
anistia votada pelo Congresso Nacional, atendendo meado funcionário da saúde. É até simbólico o fato
aos sentimentos de toda a Nação. de quem atentou contra a vida responder pela saúde

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para no Exército. Isso não é bbm para o Brasil, para a Re-
registrar a posse, no dia de ontem, dos novos mem- pública, para o povo brasileiro e enodoa as nossas
bros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associa- Forças Armadas.
ção Nacional dos Funcionários da Polícia Federal - Por isso, Sr. Presidente, entendendo que nem
ANSEF. Na pessoa do Presidente Antonio Praxedes o Presidente Fernando Henrique Cardoso, nem o Mi-
de Andrade, cumprimento os componentes da Dire- nistro do Exército deveriam estar consci~ntes de
toria, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, quem estava sendo nomeado, o PPS acredita que
esperando que essa associação possa atender, de não basta o protesto. É fundamental que essa situa-
maneira efetiva, os anseios de todos os associados. ção seja resolvida rapidamente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Não configura descrédito para a autoridade _
O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, pelo contrário, é até um gesto de sabedoria, de hu-

peço a palavra pela ordem. mildade -, reconhecer um gesto inadequado e, no
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX:! caso, retirar esse torturador da Subdiretoria de Saú-

a palavra. de. É uma loucura indicar um torturador para o setor
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Pela or- de saúde, assim como já. era loucura um médico

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s atender os torturadores.
e Srs. Deputados, o PPS considera que existem fa- Em nome do meu partido, solicito à Presidên-
tos inadmissíveis numa sociedade moderna: a pros- cia da República e a esta Casa que o Sr. Ricardo
tituição infantil, o trabalho escravo, a tortura. Portan- Fayad, ex-médico - porque está cassado pelo Con-
to, Sr. Presidente, em nome do méu partido, lamento selhos Regional e Federal de Medicina -, seja afas-
profundamente a nomeação do ex-Doutor Ricardo tado desse cargo.
Fayad como Subdiretor de Saúde do Exército. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa

Senhor Presidente, tenho absoluta certeza de solicita aos Srs. Deputados que venham ao plenário,
que essa nomeação não era do conhecimento do Sr. pois precisamos atingir o quorum constitucional.
Presidente da República. Não posso acreditar que o O SR: MARCELO DÉDA _ Sr. Presidente,
Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha assi-
nado a nomeação de um torturador. Acredito inclusi- peço a palavra para uma questão de ordem.
ve que nem o Ministro do Exército, que se mostra O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
verdadeiro democrata em todas as situações, saiba a palavra.
desse fato. O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem

O ex-Doutor Ricardo Fayad é um torturador co- revisão do orador.) - Sr. Presidente, com fundamen-
nhecido. Era parceiro de Amílcar lobo e foi cassado to no art. 95, combinado com os arts. 2º, inciso I, e
pelo Conselho Federal de Medicina. 26, caput e § 4º, todos do Regimento Interno, aos

E hoje o Jornal do Brasil estampa notícia so- quais agrego o disposto no art. 57 da Carta Republi-
bre uma pessoa do meu profundo conhecimento. cana, uma vez que a matéria envolve questão de or-
lima Noronha, funcionária da Fundação Oswaldo dem constitucional, formulo a seguinte questão de
Cruz, bibliotecária, aos 19 anos de idade foi presa, ordem.
torturada e colocada numa geladeira. Quando de lá A Mesa distribuiu relação com a ordem de prio-
saía era atendida pelo Dr. Ricardo Fayad, que dizia ridade dos partidos políticos com assento nesta
aos torturadores se podiam ou não continuar a tortu- Casa na composição daS Comissões. Sabe V. Ex!
ra: Além disso, presenciou o atendimento do Dr. Ri- que a ordem para a escolha dos ·Presidentes das
cardo Fayad a casos de tortura de presos políticos. Comissões obedece ao critério da proporcionalidade
E foi testemunha, Sr. Presidente, nos dois processos entre as bancadas. No documento distribuído pela
movidos contra o referido ex-doutor. Mesa, o Bloco PT/PDT/PCdoB está em quinto lugar,
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e o quarto lugar .é fixado como pertencente ao Parti- anuncio que até amanhã darei uma solução, já que a
do Progressista Brasileiro. eleição de Presidentes e Vice-Presidentes 'se dará

Sabe V. Ex!! também que a fixação da propor- na próxima terça-feira.
cionalidade, para efeito de composição das Comis- A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
sões e escolha das Presidências é verificada no iní- peço a palavra para uma questão de ordem.
cio da sessão legislativa, em 15 de fevereiro. Da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
mesma forma, sabe V. Ex!! que em acordo de Lide- a palavra.
ranças todos nós estabelecemos que seria conside- A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT - MG.
rada a data de 3 de março para a realização dos cá!- Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, formulo
culos de proporcionalidade. questão de ordem sobre a interpretação do § 62 do

Ocorre que naquela data o bloco permanecia art. 95.
com 81 Deputados, número superior ao apresentado
pela bancada do PPB. Equivocadamente, a Mesa V. Ex!! se recorda de que suscitei questão de
considerou que o suplente Assis Canuto, que substi- ordem em 12 de fevereiro relativa ao fato de, na vo-
tuía o Deputado Eurípedes Miranda, era membro do tação de primeiro turno da reforma da Previdência,
Partido Progressista Brasileiro. Realizados os cálcu- um Deputado ter confessado haver mudado seu

voto em virtude do atendimento de pretensões refe-
los de proporção, o PPB teria 81 Deputados e o Blo- rentes ao Banco do Nordeste do Brasil.
co, apenas oitenta.

O fato é que, desde 2 de outubro de 1997, o Em recente programa de televisão, V. Ex!! de-
Deputado Assis Canuto, que assumiu nesta Casa na clarou que havia incidência de problemas de decoro
condição de suplente, já era filiado ao PDT, integran- parlamentar em caso de vantagem pessoal. Parte in-
te do Bloco de oposição. Ademais, tenho em mão tegrante da minha questão de ordem, relativa à inter-
ata lida e aprovada sem retificações, documentando pretação de V. Ex!! sobre vantagem indevida, é exa-
que, por ocasião de sua posse, em 2 de março de tamente o fato de o referido Parlamentar ter sido fun-
1998, o Deputado Assis Canuto comunicou à Mesa cionário do Banco do Nordeste.
ser integrante do PDT. Pretendo obter de V. Exª u'lla resposta o mais

Lerei trecho da ata: breve possível, embora conheça a ~omplexidaé:le do
Toma posse e presta o compromisso caso, porque a segunda parte da fala do referido

regimental o Sr. Assis Canuto, do PDT de Parlamentar faz menção à possibilidade de mudança
Rondônia. do voto caso não fosse atendido seu pleito.

É necessário qúe conheçamos a orientação de
Logo se vê, sem sombra de dúvidas, que em V. Ex!! sobre vantagem indevida, para decidir dar ou

momento algum o Bloco perdeu o sp,u lugar na or- não seguimento à questão por mim levantada.
dem de preferência para o Partido Progressista Bra-
sileiro. Isso porque a substituição do titular Eurípe- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
des Miranda, do PDT

j
operou-se por suplente per- de igual maneira a questão de ordem de V. Ex!! Em

tencente à mesma legenda, que compõe o Bloco de brevíssimo tempo darei a resposta.
oposição. O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

Sendo assim, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!! peço a palavra pela ordem.
que determine, na forma do Regimento Interno e da O SR. PRESIDE.NTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
Constituição, e levando em consideração os docu- a palavra.
mentos a que me reporto, apensados ao texto da O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Pela
questão de ordem que passarei à mão de V. Ex!!, a ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
correção dos cálculos, para garantir ao Bloco a sua sem a intenção de importunar excessivamente, soli-
posição na ordem de preferência e o restabeleci- cito seja aditada às razões antes expostas e entre-
mento da proporcionalidade de componentes das gues por escrito a V. Ex!! referência ao que dispõe o
Comissões, tendo em vista esta realidade de ordem Parágrafo Único do art. 21 da Lei nº 9.096, de 1995.
numérica, a prevalência dos 81 Deputados. Estabelece o mencionado parágrafo que, decorridos

Essa é a questão de ordem que, de forma mais dois dias da entrega da comunicação em cartório da
detalhada e com argumentos doutrinários, regimen- filiação ao novo partido, o vínculo toma-se extinto
tais e constitucionais, passarei à mão de V. Ex!! para todos os efeitos. Apenas adito essa referência,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado além do art. 22, também em virtude de seu parágrafo
Marcelo Déda, acolho a questão de ordem de V. Ex!! e único.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica O SR. CARLOS APOLINÁRIO - Sr. Presiden-
aditada a questão de ordem de V. Exª te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra para uma questão de ordem. a palavra..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (Bloco/PMDB -
a palavra.. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quan-

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT _ SP. Sem do um partido está em obstrução, V. EXª, para efei-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão de tos administrativos, considera a entrada do Deputado

no recinto da Câmara Federal.ordem que formulo a V. EXª é realmente um assunto
inteiramente novo. Trata-se de requerimento que en- Indago a V. EXª se considera os Deputados
caminhei à Mesa no dia 17 de fevereiro de 1998. O que fazem uso da palavra para levantar questão de
requerimento refere-se à PEC nº 2, de 1995, sobre a ordem, mesmo não tendo registrado presença no
regulamentação de medidas provisórias. painel, como presentes em plenário.

Com base no art. 102, § 1º, como co-autor da Entendo, Sr. Presidente, que, para efeitos ad-
ministrativos,' havendo obstrução, a presença doPEC - o Reg'lmento garante isso a todos os que dão
Deputado no recinto da Câmara resolve. Porém, o

apoio a uma PEC -, considerando que ela já foi ad- Deputado que faz uso da palavra, ao levantar
mitida na CCJR e a Comissão Especial deu parecer
com substitutivo, apresentei este requerimento para questão de ordem, falando em nome do seu partido,

precisa registrar presença no painel, porque, caso
que a matéria" atendendo ao disposto no art. 202, § contrário, estaremos ouvindo a fala de fantasma, de
52, nos termos do art. 114, inciso XIV, e art. 135 do

pessoa que não está presente no plenário, porque
Regimento Interno, seja incluída na pauta da Câma- não consta a presença no painel.
ra dos Deputados para deliberação, considerando
que está pronta para ser apreciada pelo Plenário. Gostaria que V. EXª respondesse a esta questão.

O SR. PRESIDENTE \(Michel Temer) - Res-
Fiz este requerimento a V. Exª e solicito, na pondo à questão de ordem de V. EXª dizendo o se-

forma de questão de ordem, o encaminhamento guinte, nobre Deputado Carlos Apolinário: obstrução
que V. Exª dará ao problema, considerando que o não é uma figura de natureza física, mas jurídica.
Relator da Comissão Especial que trata da outra Portanto, quando os Deputados obstruem, isso não
PEC acabou solicitando um prazo que para nós é lhes impede a palavra sobre outros temas. Se duran-
inaceitável para tratar uma matéria da importância te a votação o Deputado utilizar-se da palavra, eu o
da regulamentação de medidas provisórias. considerarei presente na votação da matéria que o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res- partido resolveu obstruir. Mas, enquanto não há a
pondo à questão de ordem de V. EXª registrando votação, os Deputados poderão manifestar-se sem
que o interesse da Previdência e desta Casa é exa- descaracterizar a obstrução.
tamente o de editar uma regulamentação referente A SRA. MARTA SUPLICY - Sr. Presidente,
às medidas provisórias. Sabe V. Exª que já fiz reu- peço a palavra pela ordem.
nião de Líderes a propósito deste assunto, com o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
objetivo de termos uma razoável unanimidade, a fim palavra V. Exª, que estava inscrita para o Pequeno
de que viéssemos a Plenário com a certeza e a con- Expediente. Ao mesmo tempo, chamo os Srs. Depu-
vicção de que teríamos os 308 votos suficientes para tados ao plenário.
esta regulamentação. A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT - SP.

V. EXª levanta a tese - no meu modo de ver, Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
correta - de que a sua proposta de emenda constitu- dente, srªs e Srs. Deputados, gostaria de falar da
cional já está pronta para vir ao plenário. minha preocupação com a 'exoneração de funcioná-

Vou examinar esta matéria em brevíssimo tem- rios do PAISM - Programa de Assistência Integral à
po. Embora venha, nobre Deputado José Genoíno, Saúde de Mulher, e perguntar o que significam estas
tentar fazer uma nova reunião de Líderes para bus- mudanças para o Programa, que tem um número
car um consenso nesta matéria com vistas a aprovar mínimo de funcionários e deveria atender à saúde
a regulamentação, atendo ao apelo de V. Exª Se da mulher, mas não o faz nem em 30% do Brasil,
esta reunião não der resultado, trago ao Plenário a como levantamos na Comissão de Seguridade.
proposta de emenda constitucional de V. EXª Hoje, como V. Exª teve a oportunidade de ouvir

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V. Exª de trabalhadoras rurais, em audiência, o problema
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da saúde da mulher do campo é extremamente gra- Acho da maior importância que o Relator escla-
ve, sendo que 51 % das mulheres da zona rural já ti- reça a vontade do legislador, para explicitar se, umá
veram um filho natimorto e 10% delas já tiveram dois vez promulgada a emenda, o servidor que tiver a
filhos natimortos. A partir desta estatística e de ou- qualquer título direito à aposentadoria sofrerá o efei-
tras, trágicas também, podemos observar a situação to do redutor. Estamos preparando-nos para votar
de àbandono total, de não-existência de pré-natal uma emenda aglutinativa, e entendo ser da maior
para a mulher do campo. E estamos falando de uma importância que o Relator esclareça a matéria.
população extremamente prejudicada pelo abando- Gostaria que S. Ex" esclarecesse essa dúvida.
no também em outras situações; que não tem aces- O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
so à documentação e a se cadastrar como produto- peço a palavra pela ordem.
ra. Além de questionar essas demissões, peço a co- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
laboração dos Deputados sensíveis à questão da do a palavra ao Relator, Deputado Arnaldo Madeira,
saúde da mulher para sabermos do Sr. Ministro da que a está solicitando.
Saúde o que elas significam. Será realmente a extin- O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
ção daquele órgão, que já funcionava pouco? Mes- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mo assim, acredito que havia algum sentido. te, srªs e Srs. Deputados, a dúvida levantada pelo

Peço airn;la aos Lideres desta Casa que se Deputado Alexandre Cardoso faz todo o sentido,
sensibilizem com a PEC nº 169, pronta para ser vo- porque também tenho recebido esse tipo de inquiri-
tada há tanto tempo e que propõe maiores verbas ção a respeito do art. 32 da proposta de emenda
para o SUS. Essa proposição já esteve em plenário constitucional.
e foi retirada, por pensarem que não era o momento O Deputado relatou uma reunião de que parti-
para verbas para saúde. Refiro-me à questão da cipei na Universiéade de São Paulo, exatamente so-
saúde como um todo, não só a do PAISM, mas a da bre esse tema, e não resta dúvida alguma. Tenho
saúde do brasileiro, que cada vez menos está tendo conversado com magistrados, com procuradores,
possibilidade de ir a um posto de saúde e obter des- com o pessoal do funcionalismo de forma geral. A
de um simples curativo até a assistência médica redação do art. 3º atual, na minha opinião, já não
adequada. deixa margem a dúvida. Ou seja, o entendimento é

O pleito das mulheres rurais quanto à votação de que o funcionário público que preencheu os
da PEC 169 é humano. Acho que todos nós perce- requisitos para a aposentadoria integral ou para a
bemos a necessidade de mais verbas para a saúde. aposentadoria proporcional antes da promulgação

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- da emenda terá o direito de requerer aposentadoria
dente, peço a palavra pela ordem. a qualquer tempo posteriormente à promulgação da

O SR. PRESIDENTE (Miche/ Temer) - Tem V. Ex'! emenda, mantidos os direitos que já adquiriu.
a palavra. Como essa dúvida surgiu, o Sr. Presidente

.O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. sabe disso, andamos, inclusive, articulando uma
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- emenda de redação, ouvindo vários setores. Posso
te, srªs e Srs. Deputados, gostaria de pedir um es- até depois passar fi V. Ex" essa emenda de reda-
clarecimento ao eminente Relator da reforma da ção. Para dar maior precisão, estamos dizendo nes-
Previdência, com quem acabo de conversar e que sa emenda de redação que os proventos das pes-
concordou em esclarecer dúvida que tem criado al- soas nessas condições serão calculados com base
gumas angústias neste País. na legislação vigente à época em que a pessoa

Desejo saber se até o ato da promulgação da preencheu os requisitos para a aposentadoria, exa-
emenda, tendo a qualquer título o servidor condição tamente para não deixar ~argem a dúvida.
de se aposentar, ele sofreria os efeitos do redutor. Ou seja, isso significa que essa pessoa tem di-
Se sofrer, teremos de enfrentar uma série de pedi- reito àquele provento se já adquiriu o direito para se
dos de aposentadorias, o que poderia prejudicar di- aposentar. O salário tem de ser calculado com base
versos órgãos da administração pública. na legislação vigente à época em que preencheu os

Conversei com o Deputado Arnaldo Madeira requisitos para a aposenta~oria e, portanto, sem a
sobre a dúvida, surgida em palestra que fiz em uni- aplicação do redutor. Esse ê o entendimento.
versidade no Rio de Janeiro, e S. Ex· me disse: Vou submeter ao Deputado essa nova reda-
Deputado, essa mesma dúvida surgiu na universi- ção, que V. Ex" já conhece, porque a intenção, não
dade de São Paulo. apenas do Relator, mas também do Governo e do
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Ministério, é exatamente a de preservar o direito ad- mações pelas quais passa a sociedade. Saímos da
quirido. E digo mais, de manter no trabalho aquelas fase de culto ao Iivr.o, como objeto raro e precioso. O
pessoas que são úteis e que pretendem continuar bibliotecário não é mais o profissional elitizado, e
trabalhando, e que queremos que continuem. Para sim, um profissional reconhecido como aquele espe-
isso, a redação tem de ficar absolutamente clara. cialista em Informação Registrada, compromissado

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço como agente social.
a palavra pela ordem. A Biblioteconomia reflasce para uma nova dis-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! cussão. A sociedade exigente procura um Estado
a palavra. moderno, onde a informação inteligente seja capaz

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pela de fornecer respostas imediatas e seguras a todo
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tipo de questionamento.
gostaria de encaminhar requerimento de informação Nesse sentido, o Conselho Federal de Bibliote-
ao Ministério do,Trabalho sobre questões da Delega- conomia e seus Regionais vêm desenvolvendo um
cia do Estado do Pará. trabalho de aproximação com toda a classe bibliote-

Passo a outro tema, Sr. Presidente, srªs e Srs. cária, com a discussão dos problemas e a busca de
Deputados. Comemora-se amanhã o Dia da Bibliote- soluções rápidas para a profissão. .
cária, profissional hoje compromissada como agente A informação como atividade do profissional bi-
social, que luta pela transformação do indivíduo em bliotecário passou a ter tal importância que chegam
pleno cidadão brasileiro. Permitam-me aqui fazer re- a disputar o mercado competitivo em igualdade, e
ferência à bibliotecária, no femiíí1no, primeiro em fun- até com certa vantagem, com profissionais de outras
ção de serem elas a grande maioria da categoria. áreas. Como "especialistas da informação" são con-
Em segundo lugar, para uma justa homenagem em siderados peça fundamentàl no processo produtivo e
função do transcurso, no domingo passado, do Dia de modernização das empresas e instituições, exer-
Internacional da Mulher. cendo ainda atividades autônomas de assessoria,

Recentemente, os resultados do Exame Nacio- consultoria, elaboração de projetos etc.
nal de Cursos, ou Provão, divulgados pela imprensa, Fico feliz em também ter participado do proces-
deixaram bastante claro que as bibliotecas aparece- so de engrandecimento e reconhecimento da profis-
ram como um dos pontos negativos que influencia- são de bibliotecário, como Relator Qa Comissão de
ram no resultado. Nada mais previsível. De há muito Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câ-
que o Conselho Federal de Biblioteconomia vem mara dos Deputados, quando por ali tramitou o Pro-
chamando a atenção das autoridades sobre aquilo jeto de Lei na 3.493/96, que dispõe sobre o exercício
que chamou de "bibliotecas ocasionais" para o reco- da profISSão de Bibliotecário. Empenhei-me a fundo nas·
nhecimento de cursos superiores. Não basta adquirir negociaÇões visando à aprovação do projeto naquela
milhares de livros. É necessário ordená-los, conhe- Comissão, o que também me propiciou a ampliação dos
cê-Ios, catalogá-los, e assim por diante. Somente o conhecimentos sobre essa nobre profissão.
concurso de um profissional, o bibliotecário, para dar Finalizando, Sr. Presidente e caros colegas,
a necessária organização a esses documentos, de deixo aqui meu reconhecimento ao trabalho dos 22
forma a que possam ser utilizados e manipulados da mil bibliotecários do País, inclusive aos desta Casa,
melhor maneira. que disseminam o conhecimento e contribuem para

O descaso pelas bibliotecas universitárias é gi- o despertar da plena cidadania, ajudando a mudar
gantesco. Também as bibliotecas escolares, tão im- esse País para melhor.
portantes no Primeiro Mundo como base do pensa- O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
mento crítico e suporte das instituições de ensino, peço a palavra pela ordem.
aqui viraram, de modo geral, simples salas de estu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
do, muitas vezes locais de castigo num canto qual- a palavra.
quer, como bem lembrou a Presidente do Conselho O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.
Federal de Biblioteconomia, srª Zeneide de Sousa Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Pantoja. A pseudobiblioteca, sem o bibliotecário, vira te, vou encaminhar requ~rimento de informações,
"unl'dade morta-o b 12 C ,..com ase no art. 50, - 2 ,da onstltuição.:Federal e

Muito se tem falado, discutido e publicado so- no art. 116 do Regimento Interno, a ser enviado ao
bre a biblioteconomia brasileira, no sentido de uma Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Mauro
reavaliação de posições, fruto das grandes transfor- César, que versa sobre os anistiados.
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São informações sobre a anistia de integrantes
da Marinha brasileira no período compreendido entre 2
de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, com
base priQCipalmente na Resolução nº 26185, no que
tange à contemplação dos atingidos pela Exposição
de Motivos nº 138, de 21 de agosto de 1964, do Se
nhor Presidente da República, publicada no Diário
Oficial.

Portanto, o pedido de informações está em
consonância com a Emenda Aglutinativa nº 55, que
deve ser votada na tarde de hoje, de autoria do
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Faço um alerta aos Srs. Deputados: se a
emenda não for acatada pelos nobres Deputados,
'além do não-cumprimento da anistia - o Governo
não vem atendendo a dispositivos constitucionais -,
os trabalhadores já anistiados sofrerão mais uma
apenação após a aprovação da reforma da Previ-'
dência. '

É nesse sentido que encaminharei o requeri
mento de informações, assim como conclamo os
Srs. Deputados para aprovarem a Emenda Aglutinativa
nº 55.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton .Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano Castro
- PSDB; Luís Barbosa - PPB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Bénedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB;
Geraldo Pastana - BlocolPT; Gerson Peres - PP6;.
Giovanni Queiroz - BlocolPDT; Hilário Coimbra ....
PSDB; José Priante - Bloco/PMDB; Mário Martins ....
Bloco/PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Átila Uns - PFL; Euler
Ribeiro - PFL; João Thome Mestrinho - Blo
co/PMDB; José Melo - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - BlocoIPMDB; Emerson Ola
vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Expedito Júnior - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - Bloco/PMDB; Emílio Assmar - PPB.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Frei
re Júnior - Bloeo/PMDB; João Ribeiro - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Eliseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - Bloco/PT;
Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL;
Márcia Marinho - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PSDB; Antônio Balhmann 
PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Amon Bezerra 
PSDB; Edson Silva ~ PSDB; Firmo' de Castro 
PSDB; Gonzaga.Mota - Bloco/PMDB; Inácio Arruda
- BlocolPCdoB; José Unhares - PPB; José Pimentel
- Bloco/PT; Leônidas Cristino - PPS; Ubiratan
Aguiar - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - BlocoIPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; Heráclito Fortes - PFL; João Henri
que - Bloco/PMDB; Júlio Cesar - PFL.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - PFL; Augusto Viveiros - PFL;
Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
BlocoIPMDB; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - BlocoIPMDB; Efraim Mo
rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha
Uma - BlocoIPMDB; José Aldemir - BlocoIPMDB;
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - Bloco/PT;
Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - Bloco/PT; Inocêncio Oliveira -



Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB;
Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos Santana 
Bloco/PT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eurico Mi
randa - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - PTB; .Fernando Lopes - Bloco/PDT;
Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair
Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Bloco/PCdoB;
João Mendes - PPB; Jorge Wilson - Dloco/PMDB;
José Egydio - PFL; José Maurício - Bloco/PDT; La
provita Vieira - PfB; Laura Carneiro - PFL; Lima
Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Márcia Cibilis
Viana - Bloco/PDT; Márcio Fortes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo - BlocolPCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; An
tônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário 
Bloco/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso
Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu
nha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figuei
redo - PSDB; De Velasco - Bloco/PRONA; Delfim
Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio
Bicudo - Bloco/PT; Ivan Valente - Bloco/PT; Jair
Meneguelli - Bloco/PT; João Melão Neto - PFL;
João Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen 
PPB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT;
José Machado - Bloco/PT; José Pinotti - PSB; Ju~

randyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine
Posella - PPB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduar
do Greenhalgh -' Bloco/PT; Luiz Gushiken - Blo
co/PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL;
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marcos Vinícius de
Campos - PFL; Marquinho 'Chedid - Bloco/PSD;
Marta Suplicy - Bloco/PT; Michel Temer - Blo
co/PMDB; Wagner Sah.istiano - PPB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - Bloco/PDT; Gilney Viana 
Bloco/PT.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Marcelo Déda - Blo
co/PT.
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PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - Blo- PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
co/PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezer- Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB.
ra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - Rio de Janeiro
PSB; Severino Cavalcanti - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô 
PSDB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - 'PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Blo
co/PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões 
PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima 
Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro 
PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT; João Almeida 
PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB; José Carlos Aleluia -. PFL; José Lourenço 
PFL; José Rocha 7' PFL; Leur Lomanto - PFL; Luis
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga
- PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL;
Mário Negromonte - PSDB.

Minas Gerais

Adernir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco/PMDB; Francisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocolPMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro
- PTB; Jaime Martins - PFL; Joana d'Are - Blo
co/PT; João Fassarella - Bloco/PT; João Magalhães
- Bloco/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopol
do Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria Elvira - Blo
co/PMDB; Mário de Oliveira - PPB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa -



06118 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Marçode 1998

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
Bloco/PT.

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - BlocoIPMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar
coni Perillo ...:! PSDB; Zé Gomes da Rocha - Blo
co/PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Nelson Trad ~ PTB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB;
João Iensen - PPB; José Borba - PTB; Luciano Piz
zatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocoIPMDB; Dércio
Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB; Edi
son Andrino - Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB; João
Pizzolatti - PPB;' José Carlos Vieira - PFL; Mário
Cavallazzi - PPB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal 
Bloco/PDT; Darcísio Perondi - BlocoIPMDB; ~nio
Bacci - Bloco/PDT; Esther Grossi - Bloco/PT; Ezidio
Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano Ri
gotto - Bloco/PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas
Lima - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Roberto
Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mainardi - Bloco/PT;
Paulo Paim - BlocolPT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 313 Se
nhores Deputados.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que esta sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESiDENTE (Michel Temer)

.:..1
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO
Nº 33, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
proposta de Emenda à Constituição nº 33-F,
de 1995, que modifica o sistema de previ
dência social, estabelece normas de transi
ção e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Sílvio Abreu, ~nio
Baéci; Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, os Deputaqos
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduar
do Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus Schi
midt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson
Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira);
e da Comissão Especial pela aprovação
deste e pela admissibilidade e, no mérito,
pela rejeição das Emendas de nQS 1 a 21, 24
a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64, 67, 68,
73, 75 e 76, apresentadas na Comissão Es
pecial (Relator: Arnaldo' Madeira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte,requerimento:

Senhor Presidente, nos termos regimen
tais, requeremos preferência para votação das
Emendas Aglutinativas nflS 6, 55, 39, 11, 56 e
57, nesta ordem, após a votação da Emenda
Aglutinativa nº 5, apresentada ao Substitutivo
do Senado à PEC nº 33/95.

Assinam os Deputados Luis Eduardo, Líder do
Governo; Aécio Neves Líder do PSDB e Inocêncio
Oliveira Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a votação contra o requerimento, conce
do a palavra ao Deputado Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (BIocoIPT- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, a Mesa estabeleceu uma norma para a votação
das emendas aglutinativas e dos destaques para vota
ção em separado:' a de obedecer à ordem dos artigos
que estão sendo modificados pela emenda.

Estabelecemos uma discussão sobre o art. 40.
Dentro em breve discutiremos os arts. 200 e 201.
Portanto, a proposição que prevê sejam essas
emendas votadas preferencialmente quebra a lógica
desse orocesso inicialmente estabelecido.



Março de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 06119

No caso, nem todos os eminentes assinantes Plenário, que deve decidir soberanamente sobre
das emendas estão aqui para estabelecer a justifica- cada matéria objeto de preferência e não em globo,
tiva das emendas que apresentaram. como tem sido feito e acatado pela Mesa. Com esse

Por essa razão, somos contr~~jºs a esse re- procedimento equivocado, impede-se o Parlamentar
querimento de preferência. da decisão autônoma sobre cada um dos dispositi-

Era o que tinha a dizer. vos a serem montados. Retira-se dele a opção de
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, votar preferencialmente determinado dispositivo e

peço a palavra Piara uma questão de ordem. rejeitar a concessão de preferência para outro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! Sr. Presidente, essa é a minha questão de

a palavra. ordem.
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago a V. Ex!! Deputado Aldo Arantes, V. Exª sabe que essa ques-
questão de ordem com base no caput do art. 160 do tão já foi levantada em outras oportunidades e já foi
Regimento Interno. Esse dispositivo regimental per- respondida pela Mesa. Aliás, tenho até a resposta,
mite que qualquer Deputado, antes ~e ser iniciada a por escrito, a questão de ordem idêntica, formulada,
Ordem do Dia, requeira preferência para votação ou creio eu, ryá dois ou três meses.
discussão de uma proposição sobre as do mesmo Indefiro a questão de ordem de V. EXª Se de-
grupo. Acentuo: discussão ou votação de uma pro- sejar, posso ler novamente a decisão que já 'foi fir-
posição. mada no passado:

Esta Casa, ao longo da apreciação dessa pro- O Regimento Interno conceitua a pre-
posta de emenda à Constituição, bem como em ou- ferência como sendo a "primazia na discus-
tras ocasiões, especialmente quando da apreciação são, ou na votação, de uma proposição so-
da reforma administrativa, tem assistido à aceitação, bre outra, ou outras". Para efeito de tramita-
por parte da Mesa, de requerimentos de preferência, ção e de ordenamento das deliberações, o
apresentados pelos líderes governistas, que se refe- Regimento prevê uma série de regras de
rem a destaques e emendas aglutinativas, matérias preferência para' diferentes situações regi-
regimentalmente diferentes - portanto, não cabe se- mentais.
rem tratadas no mesmo requerimento. O art. 159 trata da preferência na tra-

Por outro lado, os requerimentos de preferên- mitação dos projetos em regime de urgência
cia apresentados em geral referem-se a várias maté- sobre os em prioridade e destes em relação
rias, ou seja, o mesmo requerimento faz referência a ao de rito ordinário. Tal regra é observada
várias matérias, mesmo em se tratando apenas de na organização da Ordem do Dia, formando-
emendas aglutinativas, e isso é abertamente anti-re- se os grupos de apreciação.
gimental, conforme se deduz da leitura do dispositivo O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, V. Exª
acima citado. está lendo muito rápido, não estou conseguindo en-

Senhor Presidente, não quero entrar no mérito tender.
da atitude dos governistas, que buscam votar maté- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lerei
ria de tal importância usando a preferência como mais vagarosamente:
mecanismo para evitar o enfrentarnento das questões Dentro de cada grupo, estabelece-se
mais polêmicas. O que todos devemos exigir é que uma ordem de preferência, prevista no - 1º
tudo se faça com o devido respaldo regimental. do art. 86. Essa preferência pode ser modifi-

Ora, a Mesa tem acatado tais requerimentos, a cada dentro de cada grupo por meio do re-
despeito de vários questionamentos feitos por Parla- querimento previsto no art. 160. Não se ad-
mentares do Bloco de Oposição, o que deve ser mite, todavia, nesse caso, que a mudança
prontamente repensado, determinando-se, sempre implique inversão dos grupos de apreciação.
que ocorrer a apresentação de requerimento de pre- O art. 191, por sua vez, traz regras de prefe-
ferência sem amparo regimental, seu imediato des- rência e relativas ao ordenamento da vota-
membramento. ção, estabelecendo a primazia, por exemplo,

A necessidade de votações específicas para do substitutivo de Comissão sobre o projeto,
esses requerimentos, muito bem expressa no Regi- da matéria principal sobre os destaques etc.
mento Interno, vem para possibilitar que as decisões Além disso,'o art. 161, no seu inciso 111,
sejam realmente consentâneas com a vontade do trata como requerimento de destaque o que
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O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

Como vot~ o Bloco de Oposição?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

Sem revisão do, orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não"; quer a votação do DVS.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhis
ta Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da ,Frente Liberal recomenda o voto "sim" ao requeri
mento de preferência, para que continuemos a vota
ção dessas emendas aglutinativas.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.
Sem revisão do o'rador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que aprovam o requerimento permaneçam como se
acham; quem vota "não" levante o braço. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. HUMBERTQ COSTA - Sr. Presidente,.

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço veri
ficação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi
cação concedida.

se constitui, na realidade, na notificação de Como vota o PPS?
uma preferência no ordenamento da vota- O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
ção, na hipótese de projeto com substitutivo revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
ou de matéria apensada. que a ordem deveria ser a mesma. Essa mudança

No caso dos destaques e emendas só faz mais confusão e não auxilia no processo. Vo-
ressalvados na votação inicial de proposi- tamos contra o requerimento.
ção, o Regimento Interno não estabelece O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
uma ordem rígida de preferência para sua vota o PL?
apreciação. A Presidência ordinariamente Como vota o PSB?
organiza a votação dos destaques e emen- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
das seguindo a ordem dos dispositivos do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
texto por uma questão de coerência e para vota "não".
facilitar a identificação das prejudicialidades
decorrentes.

As preferências estabelecidas regi
mentalmente podem ser modificadas generi
camente por meio de requerim~nto aprova
do pelo Plenário nos termos do art. 117, inci
so XVI do Regimento Interno, com a restri
ção mencionada no art. 60 com respeito aos
grupos de apreciação.

Especificamente no caso dos desta
ques e emendas pendentes de apreciação,
ressalte-se que a ordem de votação estabe
lecida pela Mesa não decorre de determina
ção regimental, mas tão-somente de critério
de lógica. Nada impede, portanto, que sem
que tal lógica seja ferida o Plenário altere a
seqüência de votação por meio de aprova
ção de requerimentos de preferência com
fundamento n'o já mencionado art. 117, inci
so XVI.

Daí por que, data venia, indefiro sua questão
de ordem.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, to
marei conhecimento mais detalhado do assunto. Se
for o caso, posteriormente retomarei à questão.
Agradeço-lhe a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?
(Pausa.)

Como vota o PSTU?
O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU vota
"não".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV?

Como vota o PMN?
Como vota o PSD?
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A SRA. MARIA" ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PRONA vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda aos seus Deputados o
voto "sim" e pede que se sentem em suas bancadas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e apela
para os Srs. Parlamentares no sentido de que ve
nham ao plenário para que possamos concluir a vo
tação do requerimento e entrar na votação das
emendas aglutinativas.

O PFL recomenda o voto ·sim·.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. GERSON PERES -. Sr. Presidente,
peço a palav~a peJa ordem.

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

O.SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que
aguarde a chegada de mais Deputados para abre
viar a votação. Se todos estiverem sentados, o pai
nel registrará um número alto e a votação será rápi
da. O PPB recomenda o voto "sim".

O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário.

Solicito aos Srs. Deputados que estão no cor
redor e não são do Blodo de Oposição que tomem
assento.

- Sr. Presidente, tar-se em suas bancadas. Dessa forma, a votação
será rápida. Vamos sentar-nos. Se fizermos fila nos
postos avulsos a votação se estenderá por uma
hora. O PPB vota "sim".

O SR. SIL.VIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra poeta ordem.

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

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. WAGNER ROSSI
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do PMDB convoca seus Parlamentares a plenário
para a votação. O voto é "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro convoca seus Deputados a plenário e
solicita que tomem seus assentos, para abreviar a
votação. O voto é "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também
convoca seus Parlamentares a virem a plenário e
votar ·sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revis~o do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário e acompanhem a
sugestão do Deputado Gerson Peres: sentem-se,
para apressar a votação.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ·sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PRONA convoca seus Parlamentares a virem
ao plenário. O voto é ·sim".

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, informo aos Depu
tados que, se quiserem sair mais cedo, devem sen-



O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente o Partido Progres
sista recomenda o voto "sim".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro está em obstrução.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. JURANDVR PAIXÃO (PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".•
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O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! PMDB/PRONA vota "sim".
a palavra. O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim" e chama seus Parlamentares ao plenário para
"não". agilizarmos as votações dos destaques de hoje.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB peço a p'alavra pela ordem.
solicita a presença de seus Parlamentares em plená- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~
rio para votarmos o requerimento de preferência. O a palavra.
voto do PMDB é "sim". O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
aos Srs. Deputados que tomem seus lugares a fim sista Brasileiro convoca seus membros a virem ao
de ter início a votação pelo sistema eletrônico. plenário. Está na hora de ficarmos em plenário. O

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- PPB recomenda o voto "sim".
cadas queiram registrar seus códigos de votação. O SR: WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex-
Oposição está em obstrução. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs. O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Deputados, queiram selecionar os seus votos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB _ MG. encaminha o voto "sim" ao requerimento de prefe
rência.. O PMDB vota "sim".

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT _ PE.
PMDBIPRONA vota "sim".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quei- Oposição está em obstrução.

ram acionar o bôtão preto do painel até que as luzes O SR. SILVIO TORRES (PSDB _ SP. Sem re-
do posto se apaguem.

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Os Srs. Deputados que não registraram seus "sim".

votos queiram fazê-lo nos postos avulsos. O SR. ROMEL ANfzlO (PPB - MG. Sem revi-
O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota s.ista Brasileiro vota "sim".
"sim". • O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". O PFL
vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Opo~ição está em obstrução.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
~em revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. . seus Parlamentares que venham ao plenário e enca-
Sem revisão do orador.) ..... Sr. Presidente, o Partido minha o voto "sim".
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

O SR. LUIZ DURÃO - Sr. Presidente, peço a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
palavra pela ordem. Oposição está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. LUIZ DURÃO (PFL - ES. Sem revisão da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim". O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi-

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
a palavra pela ordem. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o
a palavra. quorum regimental, o Bloco de Oposição recomen-

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi- da o voto "não". O Bloco de Oposição vota "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca O SR. ROMEL ANíZIO (PPB - MG. Sem revi-
todos os seus Parlamentares a acorrerem ao plená- são do orador.) - Sr. Presidente, () Partido Progres-
rio e recomenda o voto "sim". sista Brasileiro vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução. Oposição vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. JOSi§ MACHADO - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido peço a palavra a V. EXª para um breve comunicado.
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". O PFL O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
vota "sim". a matéria em votação, nobre Deputado?

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi- O SR. JOSÉ MACHADO - É a respeito de
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Social evento que aconteceu ontem. Preciso esclarecê-lo a
Democracia convoca todos os seus Parlamentares a V. Exª
virem ao plenário e encaminha o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. EXª

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. sabe do respeito que tenho pela figura do eminente
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Parlamentar e ex-Prefeito José Machado, mas V. Exª
Oposição está em obstrução. não está mais no exercício da Liderança.

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi- O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, para
são do orador.) - Sr. Presidente, oPSDB encaminha eu poder organizar-me, em que momento V. Exª me
o voto ·sim". concederá a palavra?

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Logo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB depois das votações.
vota ·sim". O SR. JOSÉ MACHADO - De todas as vota-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. ções do dia?
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depois
Oposição está em obstrução. das votações do dia darei a palavra a V. EXª, com

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi- muito prazer e com todo o respeito que lhe dedico,
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha naturalmente.
o voto ·sim". O SR. JOSÉ MACHADO - Agradeço.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço'
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de a palavra pela ordem. .
Oposição está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi-
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB convoca

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi- todo os seus Parlamentares a virem a plenário e en-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita a caminha o voto ·sim".



O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi
ção vota "não".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca seus Parlamentares a virem ao ple
nário votar "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi
ção vota "não". Deputados Ivo Mainardi e Miro Tei
xeira, o voto é "não". Deputado Alcides Modesto,
nosso voto é "não". Deputado Luiz Gushiken, nosso
voto é "não". Deputado Neiva Moreira, o voto da
Oposição é "não".

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" a
esse requerimento de preferência.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Deputado Adão Pretto,
nosso voto é "não".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto "não", e, para ratificar, meu voto é
"não".

O SR. LUIZ DURÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ DURÃO (PFL - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" a
esse requerimento de preferência.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "não·.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal encaminha o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "não".

O SR. PEDRO HENRV (PSDB- MT. Sem revi
são do orador.) O Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "não".

O SR.· RICARDO ÂIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR. RICARDO RIQUE (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu, Ricar
do Rique, do PMDB da Paraíba, voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem révisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "não".

O SR. PEDRO HENRV (PSDB - MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
todos os seus Deputados para virem ao plenário e
encaminha o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGII:-ANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição PTIPDTIPCdoB recomenda o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "sim".
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "não". Oposição recomenda o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Blqco/PMDB - SP. O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB conclama to-
encaminha o voto "sim". dos os Deputados da base governista a votarem

O SR. PEDRO HENRV (PSDB - MT. Sem revi- "sim" a esse requerimento de preferência. O voto é
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen- "sim".
da o voto "sim". O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 81oco de
Oposição recomenda o voto "não".

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a frente governista vota
"sim".



Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Não

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidénte, equivoquei-me ao
votar. Meu voto é "sim".,

O SR. RENAN KURTZ (Bloco/PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar meu voto "não" na votação passada.

O SR. HAROLDO 'SABÓiA (Bloco/PT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V. Exª que faça constar da ata meu voto "não".

O SR. PEDRO Luís ALBUQUERQUE (PFL 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saiu
abstenção no painel, mas meu voto é "sim"

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/pedoB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar meu voto " não" na votação que
foi concluída.

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o painel eletrôni
co não registrou o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 308
Não: 117
Abstenções: 8
Total: 433

É aprovado o requerimento de preferência
para' as Emendas Aglutinativas nQs 6, 55, 39, 11,
56 e 57.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl - PE. O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido peço a palavra pela ordem.
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". O PFL O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
vota "sim". a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF. O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ção vota "não". IDeputada Esther Grossi, o voto é ção anterior meu Voto foi "sim".
"não". O SR. RICARDO GOMVDE (Bloco/PCdoB -

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão PR. Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente, quero
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o consignar meu voto "não".
voto "sim". O SR. MARCELO DÉOA (Bloco/PT - SE. Sem

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - ~E. revisão do orador.) - Sr. Présidente, para os efeitos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de gerais, solicito a V. EXª Que consigne meu voto

"na-o".Oposição vota "não".
O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

apaJavra.
O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
firmar meu voto "sim". Parece-me que registrei abs
tenção.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB e a base go
vernista recomendam o voto "sim" a esse requeri
mento de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um mo
mento, pois alguns Parlamentares ainda vão votar. A
Oposição vota "não".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário, pois
vamos ter várias votações ainda, e todas nominais.

O SR. RICARDO HERÁCLITO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO HERÁCLlO (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar
meL! voto para "não"; por erro, acabei de votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
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Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijãb - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
José Melo - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Odaisa Fernandes - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - PFL - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Abstenção
Antônio.Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - pim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim,
Nan Souza - Bloco/PSL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Filho - PFL - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PSDB'- Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB ...:. Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim
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Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
C!priano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Abstenção

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Femando Ferro - Bloco/PT - Não
Femando Lyra - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB .:. Não
José Chaves - Bloco/PMDB - Não
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

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

Sergipe

Carlos Magno - PFL - Sim
Messias Góis - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagr.er - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
LlJliz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - 'PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL ...! Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada...:. PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
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Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT ~ Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB -.Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
SaraivlFelipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Sim
Marcus Vicente - PSDB'- Sim
NUton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayd~ - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso -'- PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - PL - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Eurico Miranda - PPB -:- Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - ~im

Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB .:.. Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Márcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer\- Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Paulo Nascimento - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio.- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PPB - Sim
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Paraná

Abelardo Lupion - piFL - Sim
Affonso Camargo -- PFL - Sim
Alexandre Geranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim

Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim Vadão Gomes - PPB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim Valdemar Costa Neto - PL - Não
Celso Russomanno - PPB - Sim Vicente Cascione - PTB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Cunha Bueno - PPB - Não Wagner Salustiano - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Não Welson Gasparini - PSDB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Sim Mato Grosso
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB _ Sim Antônio Joaquim - Bloco/PDT - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB _ Sim Giln~y Vian~ - Bico - PT -.Não
Eduardo Coelho - PSDB _ Sim Munlo Domingos - PTB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT _ Não Pedr? Henry - PSDB - Sim.
Fausto Martello - PPB _ Sim Rodngue~ Palma - PTB - Sim .
Fernando Zuppo _ Bloco/PDT _ Não Tet~ Bezerra - Bloco/PMDB:- Sim
Franco Montora _ PSDB _ Sim Wehnton Fagundes - PL - Sim

Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não Distrito Federal

Ivan Valente - Bloco/PT - Não Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não Augusto Carvalho - PPS - Não
João Melão Neto - PFL - Sim Benedito Domingos - PPB - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim Jofran Frejat - PPB - Sim
José Augusto - PPS - Não Maria Laura - BlocolPT - Não
José Coimbra - PTB - Sim Osório Adriano - PFL - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim Wigberto Tartuce - PPB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Não G .,
José Machado - Bloco/PT - Não alas
José Pinotti - P,SB - Não Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Sim Carlos Mendes - BlocolPMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim Marconi Perillo - PSDB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Abstenção
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não Pedro Canedo - PL - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Maluly Netto - PFL - Sim Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Abstenção
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim Vilmar Rocha - PFL - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Sim Mato Grosso do Sul

Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim Dilso Speráfico - PSDB - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não Flávio Derzi - PPB - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art. Marçal Filho - PSDB - Sim
17, § 1

Q
do RICO.) Marilu Guimarães..,. PFL - Sim

Nelson Marquezelli - PTB - Sim Marisa Serrano - PSDB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim Nelson Trad - PTB - Sim
Pedro Yves - PPB - Sim Saulo Queiroz - PFL - Sim
Ricardo Izar - PPB ..,. Sim
Robson Tuma - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim



06130 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - BlocolPMDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Odflio Balbinotti ~ PSDB - Sim
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knop - Bloco/PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Abstenção
João Pizzolatti - PPB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - BlocolPDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - Bloco/PDT - Não
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
~nio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - PPB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi --Bloco/PT - Não·
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim

Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim:"" Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim
Waldomiro Fioravante - BlocolpT - Não•
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSÚB - Sim
A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apertei o botão cor
respondente ao voto ·sim", mas não aparece meu
voto. Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consta
rá na ata, Deputado Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda Aglutinàtiva nº 5,

Emenda Aglutinativa nº 5

A partir do conteúdo do (a)
Emenda Nº OS-CE/98
Emenda nº 10-CE/98
Emenda nº 12-CE/98

alterar o Substitutivo do Senado à PEC nº
331/95 da ~eguinte forma:

Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 1º
Dispositivo da Constituição: § 4º do art. 40 da CF
Modificação proposta pela presente Emenda:
Substitua-se os § 4º do art. 40 pelo seguinte:

Art. 40 .
§ 4º Os proventos de aposentadoria,

por ocasião de sua concessão, serão calcu
lados com base na remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposenta
doria e corresponderão:

I - à integralidade da remuneração, na
forma da lei, quando atendidos os requisitos
do inciso 11I do § 2º e sua alínea "a", ou nos
casos previstos no inciso I do § 2º:

11 - à média dos últimos sessenta salá
rios de contribuições percebidos na ativida
de privada ou remunerações percebidas no
serviço público, corrigidos monetariamente
mês a mês, quando não cumprido o requisi
to de 10 anos de serviço público e cinco
anos de exercício no cargo.
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Justificação

A presente emenda, com base nas proposições
aglutinadas, preservará o direito do servidor à apo
sentadoria integral e prever regra de cálculo do pro
vento quando não satisfeito o requisito de 5 anos
no cargo e 10 de serviço público.

A aposentadoria integral do servidor após 35
anos de contribuição é fundamental para a garantia
do exercício isento dos cargos públicos e da profis
sionalização do servidor, que abre muitas vezes
mão de uma carreira mais rápida e melhores salá
rios no setor privado em favor de seu compromisso
como interesse público e em troca da estabilidade e
dos proventos integrais...

Sala das Sessões. - Dep. Arlindo Chinaglia 
Bloco Parlamentar PT/PST/PCdoB - Dep. Humberto
Costa - Vice-Líder do Bloco PT/PDT/PCdoB - José
Pinotti - PSB - José Pimentel - Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

O SR. EMERSON OLAVO PIRES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EMERSON OLAVO PIRES (PSDB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, ~eu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à emenda, como
Relator, ao Sr. Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Emenda Aglu
tinativa nº 5 procura substituir o § 4º do art. 40 por
outro dispositivo, estabelecendo que os proventos
de aposentadoria corresponderão à remuneração in
tegrai quando o servidor contar com 10 anos de efe
tivo exercício e 5 anos no cargo, 60 anos de idade e
35 anos de contribuição, no caso de homens e, no
caso de mulheres, 55 anos de idad~ e 30 anos de
contribuição, ou no caso de invalidez. Essa emenda
também procura estabelecer que, na hipótese de o
servidor não cumprir o requisito de 10 anos de servi
ço público ou 5 anos no cargo, a aposentadoria cor
responda à média dos últimos 60 salários de contri
buição. Ou seja, o dispositivo objeto da emenda pro
pugna a remuneração integral e o fim do redutor.

Ora, esse é um assunto que também já foi ob
jeto de discussão. O substitutivo introduziu o redutor
para após a promulgação da emenda, tendo em con
ta que se trata de um padrão observado internacio
nalmente; não se mantém a aposentadoria integral,
mas se aplica um redutor, conforme previsto na

emenda à Constituição. Essa emenda determina que
terá de haver uma lei para que o redutor seja intro
duzido, na prática, no cálculo da aposentadoria do
servidor público.

O que estamos comentando é a necessidade
de manter o texto do substitutivo. Portanto, nosso
parecer é contra a emenda aglutinativa. O voto do
Relator é "não",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre
Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Relator poderia responder a uma
questão crucial que a emenda provinda do Senado
não responde: como ficam os funcionários públicos
que, em vez de cumprirem os requisitos de 10 anos
de serviço público e 5 no cargo, têm, por exemplo, 6
anos de serviço público e 5 no cargo? Invertendo:
como fica o funcionário que tem 8 anos de serviço
público e apenas 3 no cargo? Não prever essas cir
cunstâncias significa que esses servidores não terão
como receber seus vencimentos de aposentados.
Nesse sentido, a emenda visa corrigir falha não sa
nada no Senado.

O Relator, por sua vez, reduziu sua interven
ção apenas à questão da integralidade, que estamos
defendendo, é verdade. Dessa forma, S. Exa. não
consegue responder ao Plenário, nem aos funcioná
rios públicos, nem à Nação.

Essa emenda visa apenas estabelecer uma
norma mediante a qual se façam os cálculos pela
média da contribuição dos últimos 5 anos, caso não
se cumpram os requisitos de 10 anos de serviço pú
blico e 5 no cargo.

Evidentemente que se poderia objetar apontan-·
do alguma falha nessa regra. Entretanto, essa é a
única maneira de resolvermos o impasse, para que
os servidores públicos que não cumprirem a totalida
de das exigências não fiquem sem salário. Isso é
inadmissível.

É até compreensível que o Senado, seja por
desatenção, seja por divergência, não tenha chega
do a uma deliberação. Quero lembrar ao Sr. Relator
e" a todos os Srs. Deputados que Q que estamos pro
pondo, exatamente para eliminar divergências com os
nossos pares, é aquilo que foi aprovado na'Câmara,
em primeiro e em segundo turnos, quando o atual Pre
sidente desta Casa foi o Relator da emenda. S. Exa.
pode testemunhar o que estamos dizendo.

A emenda que veio do Senado deixa uma par
cela dos funcionários públicos sem guarida. E como
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estamos propondo aquilo que foi unidade na Câma- tem mais o que receber no fim da vida. Votamos
ra, cuja maioria é do Governo, estamos apelando "sim" à emenda aglutinativa porque entendemos que
para os Deputados no sentido de que votem "sim" a ela corrige, positivamente, algo que precisamos
essa emenda. aperfeiçoar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O PPS vota "sim".
vota o PSTU? O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a reforma da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Previdência veio a esta Casa a pretexto de ajuste V. Exa. a palavra.
das contas públicas. Todos sabemos que o Tesouro O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem
retém recursos da Previdência. Todos conhecemos revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
a lista dos sonegadores, que foi divulgada pelo terior meu voto foi "sim".
Deputado Arlindo Chinaglia. Depois da barganha O SR. RENATO JOHNSSON (PSDB - PRo
com verbas públicas envolvendo a Convenção do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
PMDB, depois da venda de votos na votação da ção anterior o meu voto foi "sim".
emenda da reeleição, é imoral jogar a conta para os O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
funcionários públicos, para os trabalhadores e para a peço a palavra pela ordem.
classe média. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Por isso, votamos favoravelmente a essa V. Exa. a palavra.
emenda aglutinativa que luta contra o redutor de O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
30% a ser aplicado ao salário dos funcionários públi- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSB entende
cos e da classe média. que o Governo não pode mudar a regra do jogo, pe-

Além disso, essa é uma economia mínima para nalizando o trabalhador, que durante toda a sua vida
um Governo que dobrou as taxas de juros no final do teve regras definidas para o seu trabalho, e agora,
ano e por isso tem sua dívida acrescida em 8 bilhões. ao se aposentar, haverá o redutor de 30%. Ou seja,
Não há outra posição neste momento. Não há condi- ele tinha uma coisa definida: quando se aposentasse
ções morais para se rejeitar essa emenda. Não po- não haveria redução de seu salário. Mas agora ha-
demos lançar a conta dos gastos com barganhas do verá o redutor. A emenda do Deputado Arlindo Chi-
Governo nas costas dos funcionários públicos e da naglia faz com que o Governo não cometa essa in-
classe média brasileira. justiça com os aposentados.

O PSTU vota "sim". Portanto, o PSB recomenda o voto "sim".
O SR. BASíLIO VILLANI - Sr. Presidente, O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
O SR. PRESIDENTE (Micliel Temer) - Tem balhista Brasileiro vota "não".

V. Exa. a palavra. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
O SR. BASíLIO VILLANI (PSDB - PRo Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- Oposição encontra-se em obstrução, embora enten-
terior meu voto foi "sim". da que essa emenda aglutinativa é extremamente

O SR. MÁRIO MARTINS (Bloco/PMDB - PA. importante. Em primeiro lugar, porque ela garante a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidet:lte, na vota- integralidade dos proventos para os servidores públi-
ção anterior meu voto foi "sim". cos que entrarem na inatividade, e esse é um fator

O SR. RENATO JOHNSSON (PSDB - PRo importante para a preservação do serviço público no
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- País e para atração de novos servidores. Em segun-
ção anterior meu voto foi "sim". do, porque essa emenda procura preencher uma la~

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, cuna deixada pela emenda que foi votada no Sena-
peço a palavra pela ordem. do, a qual não dá nenhum tipo de respaldo àqueles

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem funcionários públicos que não tenham completado
V. Exa. a palavra. cinco anos no cargo ou dez anos no serviço público

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem e que tenham obtido as demais condições para a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS é autor aposentadoria. Nessa situação, a emenda prevê a
do destaque contra o redutor. Entendemos que esse aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo
mecanismo reduz os vencimentos de quem já não no serviço público.



A SRA. VANESSA FELlPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
apalavra

A SRA. VANESSA FELlPPE (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei "sim" na
votação anterior.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a aplicação do re
dutor foi o que se conseguiu, para se fazer um gran
de acordo no Senado, preservando a paridade da
queles que ganham até 1.200 reais. Acho que essa
é a grande vitória que se obteve com a modificação
no Senado. Todos nós assistimos à batalha que
houve nesta Casa nos primeiros e segundos turnos
da discussão e votação da paridade dos inativos.
Acho que se conseguiu um grande avanço e, além
disso, estamos colocando nosso País no mesmo pa
tamar de outros países que não concedem esse pri
vilégio àqueles que ganham mais. Por esta razão,
Sr. Presidente, o PSDB, sem nenhum constrangi
mento, vota "não", com o Relator.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL -.. PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi aten
tamente alguns argumentos expendidos em relação
a esta emenda. Em qualquer País do mundo quando
o cidadão sai da atividade para a inatividade sofre
um redutor. No Sistema Geral de Previdência Social
do Brasil não há redutor de 30% para quem ganha
acima de R$1.200,00 - dez salários mínimos -, teto
máximo pago pela Previdência para os que ganham
pouco, os menos favorecidos, os que trabalham nos
serviços pesados. Para quem ganha acima disso
não existe redutor imediato de 30%. Quem entra no
sistema agora, Sr. Presidente, já sabe que será apli
cado um redutor de 30% ao seu salário quando pas
sar para a inatividade se ganhar acima do teto pre
visto pela Previdência, mas para aqueles que estão
no sistema o redutor será proporcional ao salário
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Então, o Bloco de Oposição está em obstrução. do Vereador ou do Deputado Estadual, passa a ga-
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- nhar R$7.000,00 e cumpre apenas dois anos na fun-

são do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda, em ção antes de se aposentar.
que pese a boa intenção de seu autor, altera o espí- No Rio Grande do Sul há casos, em governos
rito da reforma para os que virão a ser regidos por anteriores, de a pessoa ficar seis meses na função e
ela. Em absoluto os aposentados atuais sofrerão re- se aposentar com o triplo, Sr. Presidente. E fico sur-
dutor, muito menos os que estiverem passando pelo preso pela Oposição não se indignar contra isso.
processo de transição ou aqueles que estiverem na O PMDB vota "não".
expectativa de direito para se aposentar.

É verdade que haverá uma redução, não de
caráter absoluto. Não será taxativamente de 30%,
como querem dizer nossos prezados colegas que
estão argumentando sobre essa matéria, mas obe
decerá uma regra de proporcionalidade e não será
um avanço tão grande sobre os que irão se aposen
tar no futuro.

Ficamos com a reforma, porque achamos que
para consolidarmos a estabilidade financeira da Pre
vidência Social no Brasil todos terão de contribuir,
até mesmo aqueles que futuramente se beneficiarão
dela. Mas os aposentados atuais e aqueles que es
tão se aposentando, os que passarão pelo processo,
não sofrerão esta redução. É o que concebo da re
dação.

Deixo um alerta~ como está redigida, esta
emenda poderá, amanhã, ser motivo de discussão
junto ao Poder Judiciário. Não nego. É um ponto de
vista pessoal. Mas quando se faz uma reforma para
se consolidar a Previdência, todos devem contribuir
para isso e nosso partido tem consciência disso.

Por isso, o Partido Progressista Brasileiro reco
menda o voto "não·.

O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel T€~mer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o
meu voto foi ·sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem' revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB e o Bloco votam "não", por uma razão muito
simples: por causa dos dez anos de serviço público
e cinco na função. Têm acontecido nos Estados a
seguinte situação: um d~legado, ou um capitão, ou
um coronel prestes a se aposentar, que ganhava R$
3.000,00, por exemplo, vem a assessorar - estou na
nossa área -, ou chefiar a Casa Militar, ou o gabinete
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que recebem e ao tempo de contribuição que já seus Parlamentares para a votação nominal e para o
prestaram à Previdência Social. voto "não".

Sr. Presidente, ainda há pouco, vou repetir, os O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
meios de comunicação do País mostraram que exis- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
te a previsão de déficit orçamentário na Previdência Oposição está em obstrução.
Social de 4 bilhões de reais para este ano. Mesmo O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
que aprovemos a reforma sem mudar uma vírgula, peço a palavra pela ordem.
apenas 800 milhões serão economizados. O SR. PRESIDENTE (Michel Teme~ - Tem V. Exa.

Estamos legislando para 16,5 milhões de brasi- a palavra.
leiras hoje aposentados, para 33 milhões que estão O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB -
no sistema, para 2.700 milhões de servidores públi- TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
cos que estão no sistema e pretendem se aposen- tação anterior, meu voto foi "sim".
tar. E aqueles que, no final de sua vida, no ocaso de O SR. DARCrSIO PERONDI - Sr. Presidente,
sua existência, depois de terem contribuído 35 anos, peço a palavra pela ordem.
o homem, e 30 anos, a mulher, terão a certeza de O SR. PRESIDENTE (Michel Teme~ - Tem V. Exa.
que no final do mês receberão sua aposentadoria. a palavra.

Por isso, Sr. Presidente, precisamos enxugar e O SR. DARCrSIO PERONDI (BlocoIPMDB -
fortalecer esse sistema, precisamos fazer com que a RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Previdência Social seja instrumento daqueles que mais PMDB e o Bloco convocam seus Parlamentares
precisam, daqueles que ganham baixos salários, da- para comparecerem e votarem "não". Há necessida-
queles que contribuíram, trabalharam e têm o direito de dos 308 votos, porque há obstrução da Oposição.
de, no final de suas vidas, receber seus salários. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

Com esse sentimento é qué o Partido da Fren- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mediante
te Liberal diz "não" a essa emenda aglutinativa. acordo que firmamos com a Liderança do Govemo,

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- votaremos três emendas, portanto, o Bloco sai da
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- obstrução e vota "sim".
vemo vota "n~o". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo- face de acordo dos Srs. Líderes, haverá apenas três
co os Srs. Deputados a virem ao plenário e vou emendas aglutinativas no dia de hoje.
aguardar que todos tornem seus assentos a fim de Aviso aos Srs. Líderes e aos Srs. Parlamenta-
ter início a votação pelo sistema eletrônico. res que teremos sessão amanhã, às 10h da manhã.

Vamos sentar. Vou aguardar. Tomem seus as- O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
sentos, enquanto os Srs. Deputados vêm ao plenário. peço a palavra pela ordem.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Terne~ - Tem V. Exa.
te, peço a palavra pela ordem. apalavra

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem.
Exa. a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco-

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. rnenda o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
ção anterior, meu voto foi "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão Oposição recomenda o voto "sim".
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
meu voto foi "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O SR. OSVALDO REIS (PPB - TO. Sem revi- o voto "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT -
rior, meu voto foi "sim". PE;.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço co vota "sim", pela manutenção da integralidade da
a palavra pela ordem. aposentadoria do servidor público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ,O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Exa. a palavra. votar.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- A Presidência solicita aos Srs. Deputados que
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca tomem seus lugares.



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) -,Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. JAYME SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JAYME SANTANA (PSDB,- MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na'votação an
terior meu voto foi "sim".

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
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Srs. Deputados, queiram registrar seus códigos O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
de votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus Oposição vota "sim".
votos. O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

Srs. Deputados, queiram acionar o botão preto revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não".do painel até que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus O SR DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB -
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PMDB recomenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT _ PE.

peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. Oposição vota "sim".
a palavra. O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
Oposição encaminha o voto "sim". a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, (1 Partido revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa preten-
da Frente Liberal recomenda o voto "não". de colocar mais duas emendas em votação?

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr.
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado, pretendo colocar hoje em votação mais
PMDB recomenda o voto "não" duas emendas aglutinativas.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda a palavra pela ordem.
o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Pr.esidente, o Partido Tra- O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-
balhista Brasileiro recomenda o voto "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- "não".
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. ADELSON RIBEIRO - Sr. Presidente,
"não·. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
apalàvra.

O SR. ADELSON RIBEIRO (PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "não".

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra péla ordem.

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

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB e o Bloco recomendam o voto "não".

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

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

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas
meu voto é "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador~ - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição re
comenda o voto "sim" para a manutenção da inte
gralidade na aposentadoria do servidor público e a
definição de regras unificadas para o segmento.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - P,E·:
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. ANíBAL GOMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ANíBAL GOMES (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o
meu voto. Votei "sim", mas meu voto é "não".

O SR. FERNANDO DINIZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO DINIZ (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação meu votou foi "não".

O SR. HUMBERTO COSTA' -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V.~
a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - r. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "não".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS reco
menda o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda aos Srs. Deputados o
voto "não".

O SR. JOÃO FAUSTINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo retificar
meu voto. Votei, "não·, mas meu voto é "sim".

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "não"

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O ,SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. SILVERNANI SANTOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra

O SR. SILVERNANI SANTOS (PF - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
declarar que nesta votação o meu voto,é "não".

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra

A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-
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rança do Governo recomenda o voto "não" e apela
aos Srs. Parlamentares que se encontram em seus
gabinetes para que venham ao plenário votar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição indica o voto "sim", para a manutenção da
integralidade na concessão de aposentadoria ao ser
vidor públic".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHf (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "não".

O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB/PRONA recomenda o vóto "não".

O SR. SALATIEL CARVALHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior o meu voto foi "não".

O EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PF - RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, desejo retificar
meu voto: votei "sim", mas deveria ter votado "não".

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco
menda o voto "não".

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "sim".

O SR. PEDRO CORREA (PPB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o Voto "não".

O SR. HUMBERTO, COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) -:Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. PAULO LUSTOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior meu voto foi "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BJoco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ,- Srs.
Parlamentares, solicito a V. EXª que permaneçam no
plenário, temos mais duas votações. Se V. EXª aqui
permanecerem, agilizaremos os trabalhos e encerra
remos a sessão mais cedo.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. SILVIO TORRES (PSOB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "sim".



DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS06138 Quinta-feira 12

o SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB indica o voto "não".

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco PMDB/PRONA recomenda o voto
"não".

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas confirmar que na primeira votação meu voto
foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO JORGE (PFL - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sugiro
ao Deputado Marcus Vicente que permaneça em
plenário para a próxima votação. Haverá mais
duas.

O ,SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem
revisão ido orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 181
Não: 257
Abstenção: 6
Total: 444

É rejeitada a Emenda Aglutinativa nQ 5

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Março de 1998

Amapá

A!1tônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Sim
Gerson Peres - .pPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco/PMDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olávio ~ocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
José Melo - PFL - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurípedes Miranda:'" Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Sim
Odaísa Femandes - PSDB - Não
Silvemani Santos - PFL - Abstenção

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB'- Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins

Darci Coelho - PFL'. - Não
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Não
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
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Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira ":::Hloco/PMDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecl:lry - PFL - Não
Nan Souza - Bloco/PSL - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Abstenção
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PSDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Pf.=L - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
Júlio Cesar - PFL - Não

Mussa Demes - PFL - Não
Paes Land,im - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL :.... Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir ...:"l3ioco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Blqco/PMDB - Sim
Ricardo R'ique - Blocà/PMDB - Não
Wilson B,rÇlga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Antônio:Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Humoerto Costa - Bloco/PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Não
N'ilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Abstenção
Ceci Cunha - PSDB - Não
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Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - p.~,- Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi -: PFL - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João AIr)leida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco/PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira. - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Sim
Severiano Alves - Bloco/PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não

Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
F.rancisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Dare - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone·- PTB. - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - BlocolPT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Roberto Brant - PSOB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Sim
Tilden Santiago - BlocolPT - Sim
Vittório Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Blocô/PMDB 
Não
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
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Nilton Baiano PPB Sim
Rita Camatá - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL- Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - PL- Sim
Arolde de Oliveira - PFL- Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL- Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não "
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Egydio - PFL - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL- Sim
lima Netto - PFL- Não
lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Sim
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco ~ BlocolP.MDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Paulo Nascimento - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - NãÓ
Simão Sessim - PPB - Sim.
Vanessa Felippe - PFL- Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PSDB ..: Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira ~ PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Sim

Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Melão Neto - PFL- Não
João Paulo - Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra -- PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Poselia - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL- Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL- Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17, § 1º do RICD.)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo lima - PFL- Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres':"" PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
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Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - Bloco/PDT - Não
Gilney Viana - Bloco - PT - Sim
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Teté Bezerra - BlocolPMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT ~ Abstenção
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco/PMQB - Não
Vi/mar Rocha - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - PSDB - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PRo - Não
Basilio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não

Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max ~osenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Sim
Werner Wanderer - PFL ~ Não

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Não
Dércio Knop - Bloco/PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não
Vânia dos Santos - Bloco/PT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Sim
Esther Grossi - Bloco/PT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB .:... Não
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim



Justificação

A aposentadoria especial dos professores no
ensino público é matéria que já foi resolvida na trami
tação original da PEC nesta Casa, quando se manteve
o direito do magistério superior ao benefício.

Mais do' que isso, no entanto, é necessáiro
considerar também as situações de exercício pelo
professor de atividades de administração escolar,
para que não sejam penalizados os que dedicam-se
a gerir as instituições de ensino e que, por assumi
rem estes encargos, mesmo qUê por breve período,
perderiam o direito à aposentadoria especial. .

Sala das Sessões, "7 Deputada Maria Laura,
Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB _ Dep. Alexandre
Cardoso, Líder do PSB/RJ - Dep. Jandira Feghali,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar ,PTIPDTIPCdoB 
Dep. Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PTIPDTIPCdoB.

O SR. PAULO BORNtlAUSEN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela orderJ:!.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior o meu· voto foi ·não·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Relator, para oferecer parecer
sobre a matéria.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Parlamentares, essa emen
da aglutinativa propicia ao professor universitário e
aos servidores que exercem atividades de adminis
tração escolar a aposentadoria especial.

Essa questão foi extensamente discutida du
rante a elaboração do substitutivo. Na verdade, as
chamadas aposentadorias especiais foram mantidas
no substitutivo por razões de perigo à saúde e no
caso do magistério primário edo 2º grau em sala de·
aula, cOl1lo de resto já é decisão do Supremo Tribu
nal Federal, nos termos da Constituição vigente.

Portanto, mantendo o espírito do substitutivo,
ou seja, .que só tem direito à aposentadoria especial
o professor do ensino primário, do 2º grau e o ma
gistério superior, observadas as condições gerais
prevalecentes para 'todos os demais brasileiros e
também as atividades CO! nplementares de magisté
rio, o nosso parecer é contrário.
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Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não es de magistério ou de atividades de admi-
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim nistração escolar definidas em lei.
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolctli - PTB - Não
Paulo Paim - Bloco/PT - Sim
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - ~im

Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. LlNDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança
pelo PSTU.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Lindberg Farias, na sessão de ontem V. Ex!! falou
como Líder. Regimentalmente, em virtude do núme
ro de Parlamentares do seu partido, a V. Ex!! é con
cedida a palavra como Líder uma vez por semana.
Naturalmente lamento, mas não poderei ouvi-lo.

O SR. LlNDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a V. ExD que me conceda a palavra na sessão
de amanhã, pela importância do tema.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estare
mos na mesma semana.

O SR. LlNDBER~ FARIAS - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ama

nhã examinarei o seu pedido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa a seguinte Emenda Aglutinativa n.º 6.

Emenda Aglutinativa nº 6

A partir do conteúdo do(a)
Emenda nº 11-CE/98
Emenda nº 37-CE/98
Emenda n2 47-CE/98

alterar o Substitutivo do Senado à PEC n2 331/95
da seguinte forma:

Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 12

Dispositivo da Constituição: Art. 40, § 6º da CF
Modificação proposta pela presente Emenda:
Dê-se ao art. 40, § 6º a seguinte redação:

Art. 40 .
§ 62 Os requisitos de idade e de tempo

de contribuição serão reduzidos em cinco
anos, em relação ao disposto no § 22, 111, a,
para o professor que comprove exclusiva
mente tempo de efetivo exercício das funçõ-
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra à Deputada Maria Laura, para encami
nhar a favor.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, gostaria da atenção deste Plenário, por
que tenho certeza de que a maioria de Deputados e
Deputadas concordam com o conteúdo desta emen
da.

Na realidade, há nesta emenda a seguinte pos
sibilidade para um professor: tendo trabalhado du
rante vinte anos em sala de aula, por exemplo, e no
momento seguinte tendo assumido o cargo de dire
ção da escola - eleito pelos seus companheiros de
categoria ou nomeado - que esse tempo que ocupa
o cargo de direção de escola seja também entendido
como atividade de magistério.

Portanto, esta emenda significa uma única coi
sa: exatamente a possibilidade de o professor, ocu
pando cargo de direção, ser atingido pela aposenta
doria especial de 25 anos, já definida no próprio
substitutivo para o ensino fundamental e de 1º grau.

Achamos mais do que justo, porque cada vez
mais os professores, os trabalhadores de educação
avançam, inclusive no sentido da gestão democráti
ca da escola. Portanto, trabalham para que profes
sores sejam eleitos e não indicados diretores de es
cola. Não achamos justo que o professor, eleito por
seus pares para ocupar'um cargo, ou indicado, ou
nomeado, que ele seja penalizado porque ocupa
uma função de direção de escola.

Temos a convicção de que é mais do que justo
que esse tempo seja contado para aposentadoria de
25 anos. Não achamos justo que essa atividade seja
excluída da caracterização da definição da atividade
magisterial. E por que explicitamos esta questão na
emenda? Exatamente porque já há um entendimen
to e interpretação do Supremo Tribunal Federal no
sentido de entender magistério stricto sensu, ou
seja, ligado diretamente à atividade de sala de aula,
como aqueles que são atingidos pelo pó de giz.

Portanto, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa
dos, achamos justa essa emenda, porque trabalha
mos para que haja de fato uma indicação democráti
ca para os diretores de escola. E não podemos, ao
mesmo tempo em que avançamos nesta questão da
participação e do controle na administração da esco
la, penalizar aqueles que ocupam esses cargos.

Quem dos senhores pode afirmar que a ativi
dade de direção de escola é menos trabalhosa, difí
cil, ou penosa do que aquela de quem está na sala
de aula? Entendemos que em grau de responsabili-

dade ela é do mesmo teor daquela desempenhada
na sala, exatamente a atividade de magistério.

Portanto, quero dizer, inclusive, que não tive di
ficuldade alguma em colher apoiamento a esta
emenda que fizemos ao substitutivo do Senado exa
tamente porque todos a entendiam como mais do
que justa. Não poderíamos penalizar aqueles que no
sistema de ensino estão na base da pirâmide e que
já desenvolvem atividades penosas dentro da sala
de aula. Esses não podem deixar de ser considera
dos em igual importância no momento em que ocupa
cargo de direção de escola.

Não queremos ampliar o tempo de serviço para
aqueles professores que, além de terem ocupado
parcela do seu tempo na sala de aula, venham a
ocupar, circunstancialmente, por um período maior
ou menor, os cargos de direção de escola. É este o
sentido da emenda. Achamos que se trata de uma
emenda justa que, na verdade, entende a atividade
administração escolar como sendo de igual impor
tância ao magistério.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda Aglutinativa nº 6. Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU vota fa
voravelmente a esta emenda aglutinativa e não en
tende, inclusive, por que os Líderes governistas es
tão contra ela. Se esta emenda aglutinativa não for
aprovada, vários professores que ocupam direção
de escolas vão simplesmente abandonar a direção
das mesmas, porque serão prejudicados na sua
aposentadoria.

Portanto, esta emenda aglutinativa é muito im
portante e achamos que vai haver um caos nas es
colas deste País. Insisto: os professores vão ser ob
rigados a deixar a direção das escolas sob pena de
terem de trabalhar mais para poder se aposentar.

a PSTU vota a favor.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
que será uma punição para um professor que assu
ma um cargo de direção numa escola, porque ele
não se aposentará no seu devido tempo.

Portanto, entendemos que a emenda é boa,
positiva.

a PPS vota ·sim", a favor, da emenda aglutinativa.

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente a Liderança do PL vota
"sim" e recomenda à bancada o voto favorável, em
homenagem às professoras.
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O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão des públicas estão sendo esvaziadas. Os professo-
do orador.) - Sr. Presidente, pode parecer que as res estão saindo com aposentadorias proporcionais,
atividades de direção de uma escola não são peda- com aposentadoriàs atabalhoadas, prejudicando
gógicas e que, portanto, um professor que estiver aquilo que é essencial no nosso processo de ensino,
em atividade de direção deva ser penalizado com o ensino universitário.
aposentadorias mais tardias. Portanto, o PSB vota favoravelmente à emen-

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, a atividade da no seu duplo sentido: valorizar o professor, tanto
de direção de uma escola é tão importante quanto à primário, secundário, quanto universitário, com uma
pedagógica. Não existe atividade pedagógica se não aposentadoria especial. E, segundo, por entender
houver alguém que se disponha a dirigir a escola, e que a atividade administrativa na escola é tão impor-
essa atividade de direção é muito penosa. tante ou às vezes mais que a atividade pedagógica e

Em segundo lugar, nao podemos entender o deve ser incluída na aposentadoria.
ensino de uma m~neira tão arcaica como aquela O PSB vota "sim".
prevista no voto do Relator. O que é moderno hoje O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro-
em educação não é ir para a sala de aula e escrever go a sessão por uma hora.
na lousa; moderno, em educação, é organizar as O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. ,Presi-
oportunidades de ensino e quem o faz é quem'dirige dente, peço a palavra pela ordem.
uma escola. Portanto, talvez o diretor de uma escola O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
tenha uma importância maior que a do próprio pro- a palavra.
fessor, no processo pedagógico. O PSB não tem O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
qualquer dúvida em votar favoravelmente a esta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
emenda. ção anterior o meu voto foi "nij,o".

Entretanto, Sr. Presidente, devo dizer que a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Deputada Maria Laura não defendeu em sua emen- vota o PTB?
da o professor universitário, e eu vou fazê-lo neste O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
momento porque ele está incluído na emenda ora Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB en-
em discussão. Acho isso da maior importância por- caminha o voto Mnão".
que comete-se novamente equívoco ao considerar O SR. P~ESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
que a atividade do professor primário e secundário vota Mnão".
tem maior importância ou exige maior sacrifício que Como vota o Bloco de Oposição?
a do professor universitário. As duas atividades são A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _
importantes para o País, pois são de ensino. RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o

Permitir ao professor o direito de ter uma apo- Bloco de 'Oposição votará favoravelmente, por três
sentaria especial é simplesmente reconhecer: nós razões fundamentais: a primeira é que em uma re-
valorizamos o ensino, por isso valorizamos o profes- forma previdenciária que não privilegia a estrutura-
soro Não podemos valorizar mais um professor que ção e a viabilização da previdência pública, mas, ao
outro. contrário,. privilegia o seu desmonte a favor da sua

Em acréscimo, devo dizer que o professor uni- privatização, não é correto começar a mudança pelo
versitário muitas vezes precisa fazer residência, corte de'benefícios.
mestrado e doutorado e entra na carreira mais Segunda razão: neste caso os beneficiários
tardiamente. são os- participantes do magistério. Seja o magistério

Devo dizer que o professor universitário, de fundamental, de 1º ou de 2º grau ou de nível supe-
fato, dá menos aulas que o professor primário e se- rior, todos têm uma atividade fundamental. Se há
cundário, entretanto, faz pesquisa, tem de se apri- distorções ou desvios, isso ocorre em toda a estrutu-
morar de uma maneira mais concreta do que os ou- ra deste País, porque a fiscalização se perde, a co-
tros professores. meçar pelo Governo Federal.

E, mais do que isso, Sr. Presidente - para ter- Portanto, acho que um critério constitucional
minar e não abusar do tempo que V. EXª está me não se deve pautar em desvios que podem ser corri-
concedendo, porque estou fazendo uma' defesa em gidos na gestão e na administração das escolas e
acréscimo à defesa do Relator da emenda: graças das políticas educacionais.
ao fato de se ameaçar o professor universitário com Acho que se queremos estimular a democrati-
a retirada da aposentadoria especial, as universida- zação da educação e a participação dos membros
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da carreira no comando das políticas não podemos Portanto, o nosso partido lamenta não poder
apenar aqueles que assumem função de direção das acompanhar a Deputada Maria Laura e recomenda
escolas, eleitos ou não, dentro do sistema educacio- que seus Deputados votem com o Relator, porque
nal. S. ExB. é mais abrangente e dá o privilégio exclusi-

Por fim, acho que a ótica que aqui se apresen- vamente aos professores no exercício de suas ativi-
ta do professor universitário é sempre a ótica do pro- dades.
fessor da universidade pública, inclusive sobre esses O'PPB vota "não".
recai a imagem dos que não trabalham, dos que O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB _
descansam, dos que pesquisam, como se a pesqui- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as
sa não fosse uma atividade fundamental para este e Srs. Deputados, é justo considerar que o professor
País. que viaja muito, vai para o interior e se esgota possa

Quero lembrar aos Parlamentares que não ter essa aposentadoria especial.
apenas os professores das universidades públicas, O PMDB se orgulha, na primeira votação que
mas também aqueles que trabalham em três, quatro houve, quando o Relator ainda era o Deputado Euler
ou cinco faculdades e universidades partiçulares têm Ribeiro, de ter conseguido fazer com que o Governo
uma carga horária absolutamente sobrecarregada se convencesse cje inserir a aposentadoria especial.
para poderem sobreviver com os baixos salários que Entretanto, não e justo que o Governo invista em
recebem, e não temos por que diferenciá-los dos professor universitário, que faz mestrado, doutorado,
professores do ensino fundamental do 12 e do 2º e se aposenta com 42 ou 43 anos e depois vai traba-
grau. Ihar na atividade privada. Isso significa apenar aque-

Portanto, o Bloco Parlamentar de Oposição le professor que ganha 200 ou 300 reais.
vota "sim" à emenda aglutinativa ora apresentada,
como primeira signatária, pela Deputada Maria. Lau- Sabemos que há universidades estaduais que
ra, que aglutinou outras emendas. pagam muito bem aos professor universitário. Além

do mais, a aposentadoria especial é mais para aque-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como les casos em que há perda de capacidade de traba-

vota o PPB? lho por invalidez, por velhice ou por doenças transi-
O SR. GERSQN PERES (PPB - PA. Sem revi- tórias. E o sistema da Previdência é de repartição e

são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lem- de solidariedade.
brar aos prezados colegas que o § 6º do Substitutivo Há Estados que já não conseguem contratar
do Relator abrange a área do professorado, desde o . novos professores, inclusive universitários, porque a
ensino infantil ao ensino médio, e exclusivamente

relação está sendo de três funcionários na ativa para
para o professor de tempo efetivo, exercício efetivo dois na inatividade, o que é muito perigoso. Sem fa-
das funções de magistério nesses campos da edu- lar que a idade média da aPosentadoria nas universi-
cação. dades está na faixa de 50 anos.

Até gostaria de votar com a emenda da Prota
Deputada Maria Laura. Ela não é ruim, apenas co- Faremos, de fato, justiça.· A minha homenagem
meteu um pequeno equívoco quando ampliou esse aos meus professores universitários que me ensina-
privilégio para todas as outras atividades escolares. ram a ser médico de criança. Neste momento, fazer
E, aí, não a tornou exclusiva para o professor univer- justiça significa votar "não".
sitário no exercício efetivo da sua função.de magis- O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-
tério. Se assim fosse redigido, digo sinceramente, visão do orador.) - Sr. Presidente, no momento em
batalharia para que pudéssemos aprová-Ia. Agora, que se optou nesta reforma da Previdência por se
quando inclui as atividades escolares em si, abre o contemplar algumas categorias com aposentadoria
leque de privilégios para todos, mesmo os que não especial, sabíamos qu~ se estava correndo o risco
estejam no exercício efetivo da profissão do magis- de termos, durante a votação, polêmicas do tipo da
tério, porque o privilégios decorre de o professor ter que estamos vivendo hoje.
desgastes físicos nas suas atividades, nas suas cor- NE!nhum de nós, Sr. Presidente, quer tirar: os
das vocais, nos ingredientes da atividade como o pó méritos dos professores do ensino superior, nem dos
de giz, a paciência e o preparo psicológico para o que trabalham nas escolas, embora não trabalhem
atendimento das crianças e jovens; enfim, uma série nas salas 'de aula. Não é possível, portanto, fazer
de circunstâncias que formam um juízo de valor para uma reforma da Previdência que não apenas deixa
que pos~amos dar esse privilégio ao professor. as coisas como estão, como também amplia os be-
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nefícios especiais, caso dos que não trabalham em O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
sala de aula. a palavra.

As regras atuais não contemplam esse benefí- A SRA. MARILU GUIMARÃES (PFL - MS.
cio, tanto assim que uma súmula do Supremo Tribu- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, queria in-
nal Federal já deixou clara esta questão, ou seja, só formar que estou encaminhando à Mesa o meu voto
têm direito à aposentadoria especial os que trabalha- "não" na votação anterior.
rem durante os 25 anos na sala de aula. Este assun- O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
to já foi resolvido. Dessa forma, não é possível am- do orador.) - Sr. Presidente, na última votação, meu
pliar-se ainda mais tal benefício. voto foi "não".

Da mesma forma, quando se buscou fazer jus- O SR. RICARDO HERÁCLlO (PSB - PE. Sem
tiça ao trabalho abnegado dos professores do pré- revisão do orador.)"- Sr. Presidente, na votação án-
primário, do ensino fundamental e do 2º grau, ten- terior, votei "sim".
tou-se, através desse caminho, manter apenas para
eles essa regalia. Não se pensava, Sr. Presidente, e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
inclusive V. Ex!! foi Relator da matéria, em manter vota o PFL? Como votam o Líder Inocêncio Oliveira
para o ensino superior a mesma regalia. e os demais Líderes?

Por essa razão, quando houve esse amplo O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PF - PE. Sem
acordo no sentido de preservar o benefício da apo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.

as
e Srs. De-

sentadoria especial para essas categorias, não se putados, a essência da reforma da Previdência So-
contemplou o ensino superior. cial é evitar as aposentadorias proporcionais, com

Por isso nós, do PSDB, em função do pragma- exceção de professores de 1º e 2º grau e daquelas .
tismo de votar essa matéria e aprová-Ia, contem- assim definidas pela OIT - Organização Intemacio-
piando os que mais necessitam dela, votamos com o nal do Trabalho.
Relator, e o voto é "não". Nada mais justo do que terem essas atividades

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O conservado aquilo que a.Constituição de 1988 já ga-
PSDB vota "não". rantia, ou seja, o direito à aposentadoria proporcio-

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço nal. Ainda se discutia se o professor universitário de-
a palavra pela ordem. veria ter esse mesmo direito. V. Ex!! foi um professor

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! universitário que usou a inteligência para transmitir o
a palavra. conhecimento a seus alunos; e, mais do que isso,

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi- tem de se preparar para atender a um segmento di-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior ferenciado, o 3º grau. Nó entanto, incluir nessa cate-
votei "sim", mas não foi consignado. Pediria a V. Ex!! goria profissionais de atividades administrativas, tan-
que registrasse o meu voto.; to da escola como da universidade, seria exceder a

O SR. EDUARDO COELHO - Sr. Presidente, tudo aquilo em que acreditamos.
peço a palavra pela ordem. A emenda aglutinativa não tem sentido. Visas-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! se ela apenas a professores universitários, ainda se
a palavra. discutiria o mérito. Mas estender o benefício às ativi-

O SR. EDUARDO COELHO (PSDB - SP. Sem dades administrativas escolares, supervisores de es-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa- colas, por exemplo, que não exercem atividade tão
zer uma questão de ordem. desgastante como aqueles que dão aulas, seria um

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deputa- excesso, seria deturpar e desvirtuar o processo de
do Eduardo Coelho, é sobre a votação? reforma administrativa que desejamos fazer para

O SR. EDUARDO COELHO - É para um es- nosso País.
clarecimento sobre a votação. Por isso, Sr. Presidente, com esse sentimento,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deixe- o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não"..
me ouvir o Líder Inocêncio Oliveira e õLíder do Go- O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem
vemo. Em'seguida, darei a palavra a V. Ex!!. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

O SR. EDUARDO COELHO - Pois não, Sr. Governo, para que seja mantido o princípio da refor-
Presidente. ma da Previdência, recomenda o voto "não".

A SRA. MARILU GUIMARÃES - Sr. Presiden- O SR. EDUARDO COELHO - Sr. Presidente,
te, peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem. .
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. EDUARDO COELHO (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa
zer um esclarecimento. Quando o, Deputado José Pi
notti fez uma abrangência envolvendo os professo
res universitários nesta discussão, achei desneces
sária, além de poder prejudicar emenda de minha
autoria, que diz respeito ao tempo de contribuição
dos professores universitários. Aqui esta emenda se
refere ao professor que comprova exclusivamente
tempo de efetivo exercício, para que não apenas
suas atividades didáticas, mas também as de ges
tão, sejam incluídas. Aqui, nada se refere a diferen
ças de nível dentro da educação.

Portanto, já há uma abrangência dessa ques
tão, independentemente da menção feita. Se even
tualmente houver perda de votação nesta emenda,
poderia prejudicar a minha, que diz respeito exclusi
vamente ao professor universitário em questão liga
da ao tempo de contribuição.

Por isso, gostaria de esclarecer que há uma
abrangência global e que uma emenda em nada pre
judicaria o encaminhamento da outra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Fica es
clarecido esse ponto, a. fim de não ser decretada a
prejudicialidade de outra emenda.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vou votar
seguindo a orientação do partido, mas, como sou ex
Secretária Municipal de Educação e professora uni
versitária, vou enviar à Mesa declaração de voto,
com a análise da complexidade do tema.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, então. Vou esperar que todos se sentem, que
os Srs. Deputados venham a plenário e vamos
apressar a votação. Vamos sentar, estou esperando
que todos tomem seus lugares.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
de Oposição vota "sim".'

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·não·.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PF - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos. '

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas,bancadas que es
tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExD
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota ·sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - ~PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota ·sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PF - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto ·não·.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro reco
menda o voto "não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
de Oposição vota "sim".
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi.:, A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- a palavra pela ordem.
sista Brasileiro recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- V.Ex~ a palavra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
menda o voto "não". revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. GERSON' PERES - Sr. Presidente, Oposição vota "sim", pela valorização da educação.
peço a palaVra pela ordem. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª palavra.pela ordem.
a palavra. O SR. PRESIDE~TE (Michel Temer) - Tem

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- V.EXª a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, teremos depois O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
mais uma votação. Devemos ficar no plenário.' são do orador.) _ Sr. Prel3idente, Sr.as e Srs. Depu-

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, tados, enquanto transcorre a votação, gostaria de fa-
peço a palavra pela ordem. . zer um comunicado, que entendo ser de relevância

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª para esta Casa, mas também para toda a sociedade
a palavra. brasileira. Neste final de tarde foi aprovada, por

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. imensa maioria no plenário do Senado Federal, a re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de forma administrativa, oriunda desta Casa. Matéria
Oposição vota "sim". que teve aqui amplo e profundo debate, certamente

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão traz avanços inestimáveis para a administração pú-
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista blica brasileira e sobretudo representa grande avan-
Brasileiro vota a favor do ensino e, portanto, vota ço no caminho que estamos percorrendo para reor-
"sim". ganizar (, Estado brasileiro. .

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. Saúdo, portanto, o Senado da República pela
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de aprovaçãQ da reforma administrativa, na certeza de
Oposição recomenda o voto "sim". que, em poucos dias, o mesmo estará acontecendo

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem· re- nesta Câmara com relação à reforma da Previdência.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- Era o 6~municado relevante para o País que ti-
menda o voto "não". nha a fazer.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Presidente, peço a palavra pela ordem.
Oposição vota "sim" para garantir ao professor que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
exercer atividades de supervisão e de direção tam- V.Exª a palavra.
bém ser beneficiado pela aposentadoria especial. O O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo-
Bloco vota "sim".

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, co/PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, V.EXª não concedeu a palavra ao Deputado José

peço a palavra pela ordem. Machado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Se o Lí-

a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- der da Oposição desejar falar, poderá fazê-lo agora,

são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- sem dúvida alguma.
sista Brasileiro lembra aos seus companheiros que A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
ainda temos mais uma votação. a palavra pela ordem.

O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
peço a palavra pela ordem. V.EXª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª A ·SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
a palavra. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Sem re- Oposição vota "sim", em defesa da profissionaliza-
visão do orador.) - Sr. Presidente, peço, por obsé- ção da educação.
quio, que V. ExA registre meu voto "não". Estou em O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re-
dúvida quanto ao registro. O meu voto é "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
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"não" e convoca seus Deputados para virem ao ple- A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
nário. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Oposição vota "sim". O voto da Oposição é "sim".
Deputados venham ao plenário; logo vamos encerrar O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem da Frente Liberal recomenda o voto "não". PFL,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
"não". O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB -

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- PMDB recomenda o voto "não".
co PMDB/PRONA recomenda o voto "não". O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re- a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
nha o voto "não" e convoca seus Deputados a virem V.Ex!! a palavra.
ao plenário. O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB - MG.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido de registrar que na votação anterior meu voto foi
da Frente Liberal, PFL, recomenda o voto "não". "não".
PFL, "não". A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
"não". V.Exª a palavra.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim", em defesa da educação. O Blo- Oposição vota "sim".
co de Oposição vota "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
revisão do orador.) - .Sr. Presidente, o PSDB vota da Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz um
"não". .• apelo aos Srs. Parlamentares que permaneçam em

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi- plenário, pois após esta teremos apenas mais uma
dente, peço a palavra pela ordem. votação de uma emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O PFL nesta votação recomenda o voto "não"
V.Ex!! a palavra. e apela aos Srs. Deputados que permaneçam em

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB plenário, pois após esta votação teremos mais uma
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para de emenda aglutina!iva.
efeito administrativo, na primeira votação desta tar- Nesta votação, o Partido da Frente Liberal re-
de, o requerimento, votei "sim". comenda o voto "não".

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço • A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT - DF. Sem
a palavra pela ordem. revisão da oradora.) - Sr.' Presidente, o Bloco de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Oposição recomenda o voto ·sim".
V.Ex!! a palavra. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

A SRA. MARIA LAURA (BJoco/PT - DF. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Oposição vota "sim", em defesa da educação. V.Ex!! a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim". "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Srs. Deputados que estão fora, venham rapida
mente. Vou encerrar daqui a pouco.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex!! a palavra.
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o SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, meu voto na vo
tação anterior é Nnão".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex!! a palavra.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
revisão' da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota NsimN, em defesa da educação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votaçãb. Todos votaram? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 178
Não: 258
Abstenções: 3
Total: 439

É rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 6.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Abstenção
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho- Bloco/PMDB·~Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim

Hilário Coimbra - PSDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olávio ROCha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não,
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio -.PSDB - Não
Átila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
José Melo - PFL - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Odaísa Fernandes - PSDB - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

t
Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir: Lima - PFL - Não
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bl;lzerra - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Não
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandéira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - PPL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
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Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PSDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB ..:.. Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Ana Catarina -'Bloco/PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim

José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco/PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB .- Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Não
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSB - Sim
E~jácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
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Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFl- PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Sim
Severiano Alves - Bloco/PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Não
Aécio Neves - PSOB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMOB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Não
Elias Murad - PSOB - Não
Eliseu Resende - PFL - Nâo
Fernando Oiniz - Bloco/PMOB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMOB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Joana Darc - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMOB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella- PFL- Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMOB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PL - Não

Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Sim
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim
Vittório Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Sàlvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - PL - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho 'Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
Cidinha Campos - Bloco/POT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco/POT - Sim
Francisco Silva - flPB - Sim
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali'- BlocolPCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - BlocolPMOB - Não
José Maurício - Bloco/POT - Sim
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Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Sim
Márcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Nãp
Paulo Nascimento - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Simão Sessim - PPB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
Aloysio NUlóles Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Sim
Franco Montora - PSDB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Melão Neto - PFL - Não
João Paulo'- Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Augusto - PPS - Sim

José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz·Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção
(Art. 17, § 1º do RICD.)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Sim·
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL ..,.. Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - Bloco/PDT - Não
Gilney Viana - Bloco/PT - Sim
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Tete Bezerra":" Bloco/PMÓB - Não
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvjilho- PPS - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não
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~oiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- BlocolPMDB - Não
Vilmar Rocha'- PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não .
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basilio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fema.1do Rioas Carli - PPB - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim
Paulo Bernardo - BlocolPT - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Sim
Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Não
Dércio Knop - Bloco/PDT - Sim

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Ba.uer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto - Blo9o/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - ~Ioco/PT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB :... Sim
Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Sim
Esther Grossi - Bloco/PT - Sim
Ezidio Pinheiro - J;>SDB - Sim
Fetter Júnior - PP'B - Não
Germano Rigotto ~ Bloco/PMDB - Não
Jair Soares - PPB - Sim
JarbaS Lima - PPB - Sim
Júlio Redecker - PPB - Não
Luiz RO,berto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - Bloco/PT - Sim
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Sim
Wilson Cignachi - BJocolPMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa a seguinte Oeclaração de voto

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.!! 33-1, DE 1995

Emenda Aglutinativa n.2 6
(Da Sr.ª Maria Laura e outros)

Assegura à contagem integral do
respectivo tempo de serviço, para fins da
aposentadoria especial de professores,
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Justificação

A vedação imposta pelo Senado Federal proi
bindo "qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício" no - 11 do art. 40 pode ser es
tendida pelo art. 42 do Substitutivo ao "tempo de ser
viço fictício" que necessariamente deve ser compu
tado, à luz do art. 8º do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias (ADCn, para aposentadoria
excepcional de anistiado.

Para que não pairem dúvidas e mais uma vez
não se ofenda cláusula pétrea da Constituição so
mos favoráveis a que o - 12 tenha a redação propos
ta por esta emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, de março de 1998. - Deputado
41iz Eduardo Greenhalgh, Vice-Uder do Bloco Parla
mentar PTIPDTIPCdoB - Deputado Humberto Costa 
Vice-Uder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Relatof Arnaldo Madeira para dar
seu parecer.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Parlamentares, a Emenda
n.º 55 pretende mudar a redação do § 11 do art. 40 em
qtle, no substitutivo aprovado neste plenário, consta a
proibição da contagem do tempo de fictício.

O que está propondo o nobre Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh é a substituição dessa formul&
ção, ou seja, a vedação' de qualquer forma de conta
gem do tempo fictício por uma outra que diga: "Na
apuração do tempo de serviço ou de contribuição é ve
dada a contagem do tempo em globo ou qualquer ou
tra forma, sendo permitida apenas a contagem pura e
simples para efeito do ben'efício previdenciário".

Na verdade, o que S. Ex!! pretende, pelo que
me disse pessoalmente e pela intervenção que vinha
fazendo à Comissão· Especial, é a proteção dos

aos que exercem atividades de adminis- Emenda n.º 12 CE/98
tração escolar definidas em lei. Altere o Substitutivo do Senado Federal à PEC

Declaração de Voto n.º 33-1/95, da seguinte forma:
(Da Sr.!! Sandra Starling e do Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 1~

Senhor Eduardo Jorge) Dispositivo da Constituição: Art. 40
Modificação proposta pela presente Emenda:

A Emenda Aglutinativa n.º 6 de autoria da De- Dê-se ao art. 40, - 11, a seguinte redação:
putada Maria Laura, busca estender aos professores
que exercem também cargos administrativos (coor- "Art. 40 .
denação pedagógica e direção) o direito à aposenta- § 11. Na apuração de tempo de serviço
doria especial desfrutado por aqueles que se dedi- ou de contribuição é vedada a contagem do
cam à desgastante e nobre tarefa de ensinar. tempo em dobro ou de qualquer outra for-

Argumenta, com razão, a ilustre deputada que ma, sendo permitida apenas a contagem
as funções relativas à administração das instituições pura e simples para efeito do benefício pre-

videnciário."
de ensino são essenciais para a manutenção das
suas atividades-fim. De fato, ninguém pode imaginar
que uma escola possa funcionar sem um diretor ou
sem coordenadores pedagógicos. Da mesma forma,
é impossível se pensar em um estado ou um muni
cípio sem ,um órgão que coordene e administre a po
lítica de ensino.

Por outro lado, é sabido que há uma rotativida
de natural dos professores no que se refere as ativi
dades administrativas e as atividades-fim nas insti
tuições de ensino.

Entretanto, é necessário considerar que a ra
zão principal que levou à proposição da aposentado
ria especial para os professores refere-se ao des
gaste inerente que a atividade de ensino inegavel
mente provoca. Com efeito, ministrar e preparar au
las é um processo complexo que exige muita aten
ção e um considerável esforço físico e mental, mor
mente nas condições em que se encontra o ensino

.no Brasil. Tal não acontece com as atividade de cu
nho meramente administrativo.

Assim sendo, nos parece que a presente
emenda, tal como está proposta, não se coaduna
com a fundamentação última da aposentadoria es
pecial para os professores. Por esta razão, apesar
de votarmos favoravelmente à Emenda Aglutinativa
n.2 6, seguindo a orientação do nosso partido, gos
taríamos de manifestar a nossa posição pessoal
contrária a presente proposta.

Sala das Sessões, de março de 1998. - Deputada
Sandra Starting - Deputado Eduardo Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa a seguinte Emenda Aglutinativa n.º 55.

Emenda Aglutinativa n.2 55

A partir do conteúdo do (a)
Art. 40, - 11 constante do art. 1º do

Substitutivo
Emenda n.º 37 CE/98
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anistiados, porque.,no seu entendimento esse dispo
sitivo da simples proibição do tempo fictício poderia
prejudicá-los.

O meu entendimento, o do Ministério e o da
Assessoria da Câmara dos Deputados é de que es
tamos estabelecendo uma regra geral, que é a proi
bição do tempo fictício, conforme praticado hoje de
forma muito ampla.

Em relação aos anistiados, militares ou não, há
um artigo no Ato das Disposições Transitórias - o
art. 8º - que garal)te a situação especial desses
anistiados para a aposentadoria. Portanto, estamos
estabelecendo uma regra geral sobre contagem de
tempo fictício e mantendo o dispositivo que consta
das Disposições Transitórias. Valem, portanto, a re
gra geral e as Disposições. Não estamo:;> propondo a
revogação dessas disposições; pelo contrário, o § 4º
do art. 3º da emenda aqui aprovada diz claramente:

São mantidos todos os direitos e ga
rantias assegurados nas Disposições Cons
titucionais vigentes, à data da publicação
desta emenda, aos servidores inativos e
pensionistas, civis e militares, anistiados e
ex-combatentes, assim como àqueles que já
concluíram até àquela data os requisitos
para usufruírem tais direitos.

Ou seja, estamos, por um lado, garantindo a si
tuação daqueles que já estão aposentados pelas leis
da anistia e, por outro, estabelecendo uma regra ge
rai cuja exceção está prevista no Ato das Disposiçõ
es Transitórias, motivo pelo qual não vemos necessi
dade de mudar a redação do Substitutivo aprovado
no Senado e na Câmara em primeiro turno.

Portanto, nosso parecer é contrário à aprova
ção desta emenda aglutinativa. Embora reconheça
mos a preocupação do Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, entendemos que ela está atendida por
esse conjunto de redações, seja do Ato das Disposi
ções Transitórias, seja do que está disposto no § 4º
do art. 3º.

Este é o nosso entendimento. Daí por que nos
so parecer é contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh, para encaminhar a favor.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
co/PT - SP. Sem revisão do orador.) 7' Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Depufàdos, o Deputado Arnaldo Ma
deira afirma que o texto que veio do Senado Federal
não interfere no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que diz respeito à Lei

de Anistia. Tenho o maior respeito por S. EXª, mas
discordo desta opinião.

Sei que o receio dos Líderes partidários da
base governista, é fazer a aprovação de qualquer
emenda aglutinativa e, em função dej3sa aprovação,
o texto da reforma ter de voltar ao Senado da Repú
blica.

Pois bem, acho que temos condições de resol
ver esta questão. Basta fazermos uma emenda de
redação.

Sr. Presidente, Deputado Arnaldo Madeira e
Deputados da base do Governo, qual o texto que
veio do Senado? O texto do Senado diz o seguinte:
A lei não poderá estabelecer qualquer forma de con
tagem de tempo de contribuição fictícia.

Ora, Sr. Presidente, é imposição do conceito
da Lei de Anistia - lei excepcional, vontade política
do Estado que incide sobre a normatividade vigente,
sem revogá-Ia - aquela regra que dá direito aos
anistiados de terem, para contagem do seu tempo
de serviço, o tempo de \efetivo exercício !TIais o tem
po de afastamento, no cômputo geral do tempo para
fins de apo.sentadoria.

Sr. Deputado Arnaldo Madeira, quero pedir a
V. Ex!! que considere a possibilidade de uma emen
da de redação para este dispositivo, dizendo que a
lei não poderá estabelecer qualquer forma de conta
gem de tempo de contribuição fictícia, ressalvada a
questão dI\> art. 8º do Ato das Disposições Constitu~

cionais Transitórias.
Com relação aos anistiados, Sr. Presidente,

Sr.as, e Srs. Deputados, temos três hipóteses. A hi
pótese é a de quem já está anistiado, já adquiriu o
direito que lei alguma não poderá modificar, embora
o Governo queira. A segunda hipótese é a dos que
têm expectativa de direito. São 2.813 requerimentos
que jazem nas gavetas do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social e que não têm ainda definição
sobre o direito que será concedido. Nesses casos,
vigente a emenda constitucional relativa à Previdên
cia, integrando o 'corpo principal da Constituição, que
vale mais do que o corpo transitório, é lícito para o
Governo passar administrativamente a desconhecer
a legislação de anistia.

A propósito, quero dizer a V. Exas que isso já
vem ocorrendo, mesmo sem que a proposta de
emenda constitucional relativa à reforma da Previ
dência Social tenha sido aprovada. O Governo Fe
deral montou a famosa comissão de revisão das
aposentadorias dos anistiados e está retirando os
anistiados da condição de excepcionalidade e os in
serindo na regra geral.
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Sr. Relator Arnaldo Madeira, nobre Deputado tiados, e se inclui no texto permanente da Constitui-
Aloysio Nunes Ferreira, Srs. Parlamentares da base ção dispositivo que trata da proibição da contagem
governista, vamos fazer um acordo: vamos manter o do tempo fictício.
texto do Senado, de forma que a matéria não retorne O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh propõe
àquela Casa, e fazer uma emenda de redação, com que se acrescente na redação "ressalvado o que
a concordância de todos os Líderes, no sentido de disPõe o art. 8º", mas como o Ato das Disposições
ressalvar explicitamente a questão dos anistiados Constitucionais Transitórias está mantido, entendo
políticos, porque eles necessitam da contagem fictí- que essa ressalva já está feita. Ou seja, está-se proi-
cia. Isso é da natureza da Lei de Anistia. bindo a contagem do tempo fictício, mas se está

Imaginem, por exemplo, o caso do Presidente mantendo o art. 82 da Constituição que excepciona a
da República, professor cassado na Faculdade de situação dos anistiados políticos. Portanto, creio que
Filosofia, Ciências e Letras da USP pelo Ato Institu- está contemplada a preocupação do Deputado
cional n.º 5. Passou S. EXª vários anos fora do exer- Greenhalgh.
cício do magistério universitário, punido pelo AI-5; Sr. Presidente, como V. EX- disse, estamos vo-
voltou mercê da luta do povo brasileiro em favor da tando neste instante emenda que tem sentido até di-
anistia. Quando reingressou na USP 'e foi buscar a ferente dessa proposta final do Deputado Gree-
aposentadoria, pegou o tempo d~ efetivo exercício nhalgh. Se for o caso, entre o primeiro e o segundo
mais o tempo de afastamento fictício para a conta- turnos poderemos voltar a conversar sobre esse as-
gem geral do tempo de serviço para fins de aposen- sunto e ouvir inclusive outras pessoas sobre a maté-
tadoria. ria, já que nossa preocupação é, sim, com a manu-

Sr. Presidente, nobre Deputado Arnaldo Madei- tenção do texto e também dos direitos conquistados
ra, Srs. Líderes do PMDB, do PPB, do PFL, do PTB, pelos anistiados, que estãb previstos no art. 8º das
Srs. Líderes dos partidos que dão sustentação ~o Disposições Transitórias.
Governo, se o medo de V. Exas é de a reforma voltar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
para o Senado Federal, façamos uma emenda de re- não, Deputado Arnaldo Madeira. De toda forma,
dação no seguinte teor: A lei não poderá estabelecer para a interpretação histórica do texto, é muito im-
qualquer forma de contagem de tempo de contribui- portante a manifestação do Relator.
ção fictício, resSalvada a hipótese do art. 8º do Ato O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden-
das Disposições Constitucionais Transitórias. te, peço a palavra pela ordem.

Nesse sentido, Sr. Presidente, acho que deve- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
mos aprovar a matéria, deixando claro esse aspecto, a palavra
como forma de extinguir a dúvida dos anistiados bra- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
sileiros, punidos por motivação política. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos VI~ EXª a inclusão do meu voto "não" na votação an-
votar. Evidentemente, se houver o ajuste da emenda terior.
de redação, ela se dará entre o primeiro e segundo O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB - CE. Sem
turnos. Portanto, uma questão a ser examinada. revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, que registre meu voto "nao" na última votação.
peço a palavra pela ordem. O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
a palavra. meu voto foi "não".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi "não· na
Srs. Deputados, quero prestar um rápido esclareci- votação anterior. .
mento. Constitucionalista que é, V. ExB entende des- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
ta matéria até melhor que eu. Estamos estabelecen- tação a Emenda Aglutinativa n2 55. Como votam os
do um dispositivo para o texto permanente da Cons- Srs. 'líderes?
tituição; não estamos revogando o art. 8º do Ato das O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
Disposições Constitucionais Transitórias. Portanto, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
na minha opinião, esta preocupação não procede, que é preciso deixar clara a questão, porque parece
porque permanece o texto do art. 8º das Disposições haver um conflito nesse dispositivo. O Deputado Luiz
Tran~itórias, que dá uma situação especial aos anis- Eduardo Greenhalgh, no nosso entendimento, foi
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muito claro. Há compromissos firmados com os anis- mos essa emenda da pauta de votação de hoje e
tiados, não podemos permitir nenhuma dúvida. Este passarmos para a votação da próxima emenda.
é um momento de mudança da Constituição e enten- Amanhã voltaríamos à votação dessa emenda aglu-
demos que a solicitação de S. Exa. deveria merecer tinativa.
por parte dos Líderes do Governo atenção muito Este é o entendimento das Lideranças.
maior. O compromisso com os anistiados é um com- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se to-
promisso da política brasileira, no sentido de esque- dos os Líderes estiverem de acordo.
cer o passado e recuperar pessoas que por um bom O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
tempo tiveram problemas nas suas vidas, e refiro-me palavra pela ordem.
não só aos que já foram beneficiados pela Lei da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
Anistia, mas também aos que ainda precisam ter a palavra.
suas situações definidas. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

Por iSSO, o PPS vota "sim" à emenda aglutinativa. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB apóia.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim" e libera a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
bancada. apóia.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que é de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB apóia.
uma enorme obviedade a justiça dessa'·emenda. A O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
exposição do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh do orador.) - O PSB apóia, Sr. Presidente.
nos deixou a todos absolutamente convencidos. Pa- O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDS -
rece-me também que se trata de uma questão de re- RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB apóia, Sr.
dação, o que está sendo discutido neste exato mo- Presidente.
mento, aqui na minha frente. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O Partido Socialista Brasileiro vota pelo con- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após ouvir
senso, ou seja, pelo apoiamento a essa medida, e os esclarecimentos tanto do Relator quanto de al-
vota também pela sugestão de V. Ex!! que uma vez guns Líderes, inclusive do autor de emenda aglutina-
votado o consenso se faça a correção da redação. tiva, acordamos que vamos aceitar o adiamento da
Parece-me medida não só de consenso, mas tam- votação dessa emenda para se chegar a esse en-
bém de bom senso e de justiça. tendimento amanhã, desde que se vote a emenda

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB seguinte nesta noite, para que o processo de vota-
vota "sim", portanto. ção não 'seja mais uma vez procrastinado.

Vamos aguardar um momento a conversa dos O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
Srs. Líderes. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

O SR. ROMMEL FEIJÓ --Sr. Presidente, peço sista Brasileiro também concorda, mas desde que a
a palavra pela ordem. emenda seja caracterizada como de redação para alte-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! rar o' texto. De outra forma, não concordamos, porque
a palavrà. há no próprio dispositivo do substitutivo a remissão da lei

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB _ CE. Sem re- corri relação ao' problema, e na lei esse problema pode
visão do orador.) _ Sr. Presidente, na primeira vota- ser resolvido como está expresso no art. 4º:
ção, a do requerimento, meu voto é "sim". Observado o disposto no art. 40, § 11,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos da Constituição Federal, o tempo de serviço
permanecer em plenário para apressar a votação. considerado pela legislação vigente para

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, efeito de aposentadoria, cumprido até que a
peço a palavra pela ordem. lei discipline a matéria, será contado como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! tempo de contribuição.
a palavra Nessa lei que disbiplinará a matéria, o proble-

() SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. ma dos anistiados pode ser resolvido em consonân-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entramos cia com o art. 8º, dos. Atos das Disposições Constitu-
em entendimento com os Srs. Líderes, tanto os da cionais Transitórias. Este é o nosso ponto de vista.
base do Governo quanto os de Oposição. Então, Se for para emendar redacionalmente, estamos d~

consultamos V. Ex!! sobre a possibilidade de retirar- acordo com que seja adiada a votação da emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
estão de acordo? (Pausa.) a palavra, para oferecer parecer, ao Sr. Deputado

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Adiada Arnaldo Madeira, Relator.
para amanhã a votação da Emenda nº 55. O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDS - SP.

O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presiden- Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
te, peço a palavra pela ordem. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, esta emenda

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª aglutinativa trata dos planos de previdência comple-
a palavra mentar, cuja filiação é facultativa.

O SR. MARQUINHO CHEDID (PSD - SP. Em verdade, essa emenda pretende que os
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vota- servidores que recebem mais de 1.200 reais pode-
ção anterior o meu voto é "não". rão ingressar em planos de previdência complemen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a tar. Qu~nto àqueles que estão fora dessa faixa sala-
mesa Emenda Aglutinativa nº 39. rial, não entrariam nos planos de previdência com

plementar. Ou seja, quem ganha mais de 1.200 reais
Emenda Aglutinativa n!! 39 poderá entrar em plano de previdência complemen-

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá e outros) tar e quem está abaixo não.

Com fundamento nos parágrafos 15 e 16 do Ora, a justificativa da emenda é que esses dis-
art. 40, constante do art. 1º do Substitutivo do Sena- positivos do substitutivo objetivariam entregar à pre-
do Federal, na Emenda n.º 36 do Deputado José vidência privada as aposentadorias e pensões dos
Machado e outros e na Emenda 37 também do servidores que superem o teto estabelecido para o
Deputado José Machado e outros, apresentamos regime especial da previdência. Esse seria o objetivo
Emenda Aglutinativa para suprimir o parágrafo 16 e da privatização do sistema de previdência, que é a
dar ao parágrafo 15 do art. 40 a seguinte redação: argumentação que está na justificativa do autor da

"Art. 40............................................... emenda.
§ 15. Observado em ralação aos pro- Estamos estabelecendo regras claras. De um

vento~ de aposentadoria e pensão o dispos- lado, temos a aposentadoria do servidor público,
to neste.artigo, a União, os Estados, o Dis- mantida a paridade e introduzindo o redutor, e, de
trito Federal e os MunicípiOs poderão, nos outro, estamos estabelecendo a possibilidade de
termos da lei, manter planos de previdência c,riar sistemas de aposentadoria complementar.
complementar fechados, de filiação facultati- Aliás, vários Municípios, hoje, já têm fundos que
va, para atender aos seus respectivos servi- complementam a aposentadoria. Na verdade, o que
dores titulares de cargo efetivo, destinados a estamos querendo é abrir a possibilidade para que
assegurar complementação de aposentado- os Estados e Municípios regularizem a situação das
rias e pensões do art. 40." suas previdências, criando seus fundos de pensão,

Justificação abrindo a possibilidade para a complementação de
aposentadoria do servidor público num sistema que

Os parágrafos 15 e 16 do art. 40 tem endereço seja o contributivo e que não tenha a amarra que te-
certo: entregar para a previdênCia.' privada as apo- mos hoje; ou seja, sistemas que não funcionam e
sentadorias e pensões dos servidores públicos que su- dependem basicamente do orçamento público.
perem o teto estabelecido para o regime geral da pre- A verdade é que as aposentadorias dos funcio-
vidência (R$1.200,OO pelo Substitutivo do Senado). nários públicos, em todas as esferas, hoje depen-

A previdência complementar do - 15 a ser "ins- dem basicamente do orçamento público. É a socie-
tituída" pela União, Estados, Distrito Federal e Muni- dade que está pagando.
cípios não é outra senão a da previdência privada, A proposta está introduzindo a idéia de um sis-
pois assim o determina o - 16 ao enunciar "observa- tema contributivo. Portanto num sistema em que
do o disposto no art. 202". quem tem a equidade contribui e recebe. Ao mesmo

Em São Paulo os jornais já noticiam que o go- tempo, essa emenda está estabelecendo a possibili-
vemador Mário Covas pretende entregar a bancos e dade de sistemas complementares serem estabele-
seguradoras a previdência complementar dos servi- cidos nos Estados e Municípios, sistema de previ-
dores estaduais., dência com contribuição do servidor. Não vejo por

Sala das Sessões, de março de 1998. - Deputado que se fazer discriminação entre diferentes níveis de.
Arnaldo Faria de Sá:'" VlCe-líderdo PPB. servidor.
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Eu diria, Sr. Presidente, que é preciso enten~ pential com o Bradesco; ITT Hartford com Icatu,
dermos que a crise geral da Previdência exige que Mapfre com a Vera Cruz, Generalli com o Sudame-
avancemos no sentido da modernização do sistema ris, Cigna com o Excel. E ontem o jornal Gazeta
e do encontro da obtenção de fontes que propiciem Mercantil ainda anunciou que o Mellon Bank está
uma aposentadoria digna. associando-se com a Brascan para fazer previdência

Portanto, é com este entendimento que damos privada no Brasil.
.parecer contrário à Emenda Aglutinativa nº 39. É isto que estão querendo fazer com o texto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- original do substitutivo. Mas se eu tiver o apoio de V.
cer do Relator é contrário. Exas e conseguirmos aprovar esta emenda aglutina-

o SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente, tiva, aqueles.que tiverem salários superiores a 1.200
peço a palavra pela ordem. reais na época da concessãq do benefício poderão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª .desfrutar de uma complementa.riedade pública.
a palavra Sr. Presidente, os Governos Federal, Estadual

O SR. PAULO CORDEIRO (PFL - PRo Sem e Municipal poderão fazer complementariedade, o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- que não é benefício algum a'nenhum funcionário,
terior meu voto é "não·. além daquilo que está estabelecido no próprio subs-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para titutivo. Essa é a possibilidade de, além da contribui-
encaminhar a sua emenda, tem a palavra o Deputa- ção até o teto de 1.200'reais, ele poder contribuir
do Arnaldo Faria de Sá. para a complementariedade da sua aposentadoria

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. ou da sua pensão de maneira pública e não privada.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Ninguém poderá garantir que no futuro não ha-
Srs. Deputados, talvez o fato de termos retirado a verá Capemi, GBOEx, Montepio da Família Militar,
emenda anterior não permitiu ao Relator apreciar de- outros montepios ou o próprio Fundo Prever, criado
tidamente esta emenda. quando esta emenda veio para esta Casa, em 1995,

Na Emenda Aglutinativa nº 39, S. Exa diz que que englobava o Bamerindus, o Nacional e o Uni-
está garantido aos Estados e Municípios a possibili- banco.
dade de terem a sua complementaridade. Espero Sr. Presidente, esses não são exemplos pas-
que o Deputado Arnaldo Madeira possa apreciar o sados, mas do presente, exemplo de ontem, exem-
que diz o § 16. O art. 202 é justamente aquele que pio do momento:em que esta emenda começou a
trata da previdência privada. Então, não pode o art. tramitar nesta Casa.
16 ser compatível com. aquilo que o Relator, Deputa- Portanto, soljcito a V. Exas o apoio em defesa
do Arnaldo Madeira, acabou de dizer. daqueles que terão seus benefícios cortados, para

E vejam bem o que acontece. O que queremos que tenham o direito de fazer uma complementarie-
na emenda aglutinativa é justamente que os funcio- dade pública e não privada, até porque não se pode
nários públicos que estiverem acima do limite de acreditar que estas seguradoras internacionais,
1.200 reais possam ter uma complementariedade americanas e européias, que estão entrando no Bra-
pública. Criar-se-á uma complementariedade para sil venham fazer o atendimento social do trabalhador
que ele possa ter a garantia no futuro de que vai ter brasileiro. Elas virão apenas fazer o jogo de interes-
sua aposentadoria complementar e não como está se, pois dizem que o Brasil é u,m mercado de mais
no § 16, jogando para a previdência privada. de 200 bilhões de dólares. Mas por que dizem isso?

Se não for aprovada esta emenda aglutinativa, Devido a este substitutivo, que lhes permitirá fazer o
todos os funcionários públicos serão obrigatoriamen- que querem e o que bem entendem com o trabalha-
te jogados para a previdência privada. Esse é o jogo dor brasileiro.
que está claro e armado. E eles são efetivamente os Portanto, em defesa da complementariedade, em
maiores potenciais de complementariedade de previ- defesa da previdência complementar brasileira, solicito
dência. Mas se não for aprovada esta emenda aglu- a V.~ o apoio à aprovação desta emenda.
tinativa, obrigatoriamente eles irão para a previdên-
cia privada, porque não existirá a complementarieda- Era o que tinha a dizer.
de pública. E todos sabemos das várias companhias O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
seguradoras intemacionais, americanas e européias, tação a Emenda Aglutinativanº 39. Como votam os
que já entraram no Brasil - American Intemational Srs. Líderes?
Group com o Unibanco, Fidelity Investments, Pru- Como vota o PSTU?
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O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem tenha determinados comportamentos, tais como
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU é a fa- crescimento do PIB, juros baixos, ausência de infla-
vor dessa emenda porque ela corrige um ponto do ção, caso contrário, as próprias seguradoras ameri-
substitutivo que nós podemos chamar de o ponto da canas dizem que não vão poder cumprir com 100%,
negociata. Na verdade, são negócios que o Governo que vão cumprir com 90, 80 ou 70%, enquanto a
está fazendo. previdência pública seguramente cumprirá, porque é

Fica claro para todo mundo que é injustificável mais séria do que a previdência privada. Não vamos
o Governo querer tornar toda a previdência comple- esquecer de CAPEMI e outras coisas que têm acon-
mentar, obrigar que ela seja entregue aos fundos de tecido.
pensões privados. Isso é negócio, Sr. Presidente, Por isso, Sr. Presidente, sem dúvida alguma,
isso é negócio, é uma distorção incrível. não podemos deixar de oferecer ao trabalhador a al-

Por isso, o PSTU apóia essa emenda aglutina- ternativa de pagar a previdência pública para ter a
tiva. Nós achamos e somos contra que seja obriga- garantia da previdência pública. E além do mais, por
tório a previdência complementar ser entregue aos que não dar dinheiro ao Governo para que ele tenha
fundos de pensões privados, beneficiando banquei- um caixa que sirva p~ra diferentes questões sociais,
ros e seguradores. em vez de dar dinheiro às previdências privadas,

O PSTU é favorável a essa emenda. que irão usá-lo es~e ç1inheiro. para deter mais lucros
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem e outras aplicações que não têm interesse social.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende O PSB apela aos companheiros para que vo-
que é'facultativo aos Municípios e aos Estados pos- tem a favor dessa medida, porque ela é favorável ao
sibilitar ao setor público decidir se quer participar e Governo, ao funcionário público, ao povo brasileiro e
não apenas vedar sua participação, o que achamos ao País.
ser absurdo. Deixar aberto apenas para o setor pri- O SR. DuíLlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
vado é efetivamente apostar única e exclusivamente revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-
na privatização. nha o voto "não".

Entendemos que a emenda aglutinativa é perti- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
nente e votamos "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do Oposição entende que a alteração feita pelo Senado
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim" e libera tomou por base emendas apresentadas na Câmara
sua bancada.' dos Deputados, inclusive pelo Deputado Eduardo

O SR. JOSÉ PINOTII (PSB - SP. Sem revisão Jorge e pelo PT. No entanto, promoveu duas graves
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, deformações: a primeira é que prevê o sistema com-
eu queria entender e que todos entendessem essa plementar para o servidor público de maneira fecha-
medida. Trata-se de oferecer ao servidor público a da, com administração unicamente privada, ou seja,
opção entre comprar uma previdência complementar estaríamos concedendo ao setor privado a adminis-
do privado ou comprar uma previdência complemen- tração, a possibilidade, a perspectiva de, daí, auferir
tar do público. Trata-se simplesmente de dar a ele os lucros que interessam a essas instituições privadas.
esta opção, porque ele vai pagar para receber. E essa emenda não faz, como saiu aqui da Câmara, o

A negativa em relação a essa possibilidade al- estabelecimento da possibilidade de ela ser privada ou
ternativa mede claramente a intenção fundamental pública. Apenas estabelece a emf;lnda que ela deve
do processo de reforma da previdência, que é sua ser privada. Esse é o primeiro aspecto.
privatização. Não podemos impedir que a previdên- O segundo aspecto é que estamos tratando de
cia pública cobre do funcionário público e se respon- previdência complementar fechada e, portanto, dos
sabilize por isso. fundos de pensão. '

Votaremos favoravelmente, Sr. Presidente, não A grave distorção que foi cometida pela emen-
tanto porque o PSB é contra a privatização, mas da que veio dà Senado é propor que a relação de
principalmente porque o PSB e as pessoas de bom contribuição entre o afiliado e a entidade mantene-
senso são favoráveis à garantia da previdência. dora, o patronato ou o Governo, seja de um para um

Existem vários trabalhos publicados em revis- e não de dois para um, o que, n~ verdade, leva à in-
tas americanas de economia que mostram clara- viabilidade completa desses fundos de pensão.
mente que para a previdência privada cumprir o que Dessa forma, Sr. Presidente, essa emenda, ao
promete e vende é preciso que a economia do país final, vai nos conduzir à situação em que o servidor
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público não se organizará em fundo de previdência Em primeiro lugar, nada mais justo do que
fechado e terá de recorrer,'para sua aposentadoria aqueles que terão um teto de 1.200 reais poderem
complementar, ao sistema aberto privado. ter uma aposentadoria complementar. E o texto não

Por essa razão, o Bloco de Oposição é favorá- diz que essa complementação tem de ser privada.
vel à emenda do Deputado Arnaldo Faria de Sá. É um absurdo que um cidadão que .receberá

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- apenas 1.200 reais não tenha o direito de livremente
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda escolher se deve ter uma aposentadoria comple-
aos seus Deputados que votem "não". mentar pública ou privada.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB - Em segundo lugar, o que são os fundos de
RS. Sem revis.ão do orador.) - Sr. Presidente, acho pensão? São aposentadoriàs complementares que
que se está fazendo tempestade num copo d'água. os servidores públicos têm o direito de fazer e, mais
Está garantido o direito facultativo ao servidor. ainda, com a participação do Estado. Inclusive, o Es-

Além disso, temos de enfrentar no Brasil a tado hoje entra, com parcelas superiores até a 2,8,
questão do desemprego, como se enfrenta no mun- 2,6 ou 2,4 para um.
do inteiro. Então, é concedido uni privilégio aos servido-

Nos Estados Unidos, como também em outras res públicos e não se quer fazer o mesmo parà os
economias avançadas, os fundos de pensão de pre- trabalhadores da iniciativa privada. Não sei que justi-
vidência privada chegam a 2 bilhões de reais. São ça social é essa; não sei se é a justiça social ou a
os maiores alavancadores de emprego nos Estados antijustiça social.
Unidos. Aqui no Brasil, o fundo da Previ, por exem- Em terceirollugar, que país é este em que se
pio, é um grande alavancador de emprego. quer determinar ao cidadão aquilo que ele não quer?

Que país é este em; que o cidatlão não pode livreEntão, abre-se a possibilidade de termos no
Brasil fundos de pensão para garantir uma aposen- mente fazer uma aposentadoria complementar de

caráter público ou privado? O que é isso? Nem nastadoria complementar ao servidor público, porque o
buraco na previdência pública é grande. E mais, aci- nações mais totalitárias deste planeta se dizia que o
ma de tudo, termos uma fonte de criação de empre- cidadão poderia ler somente aquele livro, assistir sa-
ga, e o PMDB quer mais empregos no País e mais mente aquele filme, ter suas férias somente em de

terminada localidade ou só ir para certo país. Esse
segurança para o servidor público aposentado. tempo passou lá fora, quanto mais aqui. '

Por isso, o PMDB vota "não
K
. Dessa forma,\não venham impor ao cidadão o

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- que ele não quer fazer. Graças a Deus, vivemos
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB tem ple- num país livre, democrático, onde o cidadão tem o
na convicção de que não existe por trás do texto que direito de deCidir o que é melhor para si e para sua
foi discutido e aprovado no Senado Federal e que família.
estamos votando aqui hoje qualquer intenção de en- Pautado' nesse sentimento, Sr. Presidente, e
tregar a previdência do País às multinacionais, às ciente de que esta emenda não serve a este projeto
empresas privadas e, com isso, no futuro, acabar nem ao nosso País por representar um desserviço à
com a previdência pública. democracia' a que aspiramos e por tolher o direito

Está garantido plenamente a qualquer pessoa, dos cidadãos, o Partido da Frente Liberal recomen-
a qualquer trabalhador, seja servidor público ou não, da, com toda indignação e veemência, o voto Knão".
que recolha o tempo de contribuição necessário, seu O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
direito de receber a sua aposentadoria ao final do são do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já ex-
tempo completado. postas, a Liderança do.Governo recomenda o voto

Complementarmente, os trabalhadores públi- KnãoK.
cos ou privados poderão contribuir para uma previ- O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
dência privada. É isso que estamos votando. palavra pela ordem.

Por essa razão, não há nenhum motivo para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
aceitar essa emenda. a palavra.

O PSDB encaminha o voto "não". O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL -" PE. do orador.) - Sr. Presidente, a brilhante fala do De-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi aten- putado Inocêncio Oliveira deixa-me perplexo porque
tamente alguns argumentos que não procedem. aCélbo entendendo que estamos votando outra coi-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas V. Ex!!
já encaminhou, nobre Deputado. V. Ex!! sabe que o
ouço com todo o respeito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, quero apenas dizer que o Deputado
Inocêncio Oliveira disse equivocadamente que a mi
nha emenda exclui a possibilidade de ir para a previ
dência privada. Ela não exclui a previdência privada,
mas garante a obrigatoriedade também da previdên
cia complementar pú-blica. Estou salvando o que res
ta do direito do trabalhador.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

'0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico. Se todos se sentarem, fica
facilitada a votação e podemos sair logo. Esta é a úl
tima votação da noite.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
apaJavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl- - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota "não'.
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sa. Se é a mesma emenda de que ele está falando, O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB -
gostaria que o seu autor esclarecesse se a ida para RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
o público é obrigatória, como ponderou o Deputado PMDB recomenda o voto "não".
Inocêncio Oliveira. ' O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

Estou falando isso, porque não se pode fazer dente, apenas quero esclarecer um detalhe impor-
pronunciamentos capciosos que acabam por deso- tante.
rientar os outros Deputados. O que o Deputado Ino- O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-
cêncio Oliveira acabou de fazer foi tentar orientar visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDS vota
inadequadamente os Deputados que vão votar. "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) ,- Sr. Presidente,' quero solicitar
ao Deputado José Pinotti que retire a palavra com
que se referiu a minha pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perdoe
me, nobre Deputado, mas não há questão de ordem
a ser respondida.

Vamos dar prosseguimento à votação.
Solicito aos Deputados que tomem a~sento em

seus lugares.
O SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. P~ESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

apaJavra.
O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, com todo o respeito
que tenho pelo Deputado José Pinotti, quero protes
tar contra a forma pela qual se referiu ao Deputado
Inocêncio Oliveira.

Além disso, acho que S. Ex!! não pode determi
nar como cada um deve encaminhar aqui. Acho que
o Deputado tem que respeitar as convicções de
cada Líder. S. Ex!! já teve espaço suficiente para ex
por suas idéias. '

Fica registrado aqui o meu protesto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

votar.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
palavra para falar como autor.

OSR. PRESIDENTE {MD1eI TemeQ - Sr. Deputado,
não há o que discutir mais. O encaminhamento já foi fei
to. V. Ex!!, corno autor, já sustentou a sua emenda com
fortes argumentos. Vamos votar. Não vamos fazer
tumulto por uma coisa de menor relevância.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
apaJavra.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ratifico meu
Oposição vota "sim". , voto "sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB - O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o peço a palavra pela ordem.
PMDB recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB -
vota "não". RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- PMDB recomenda o voto "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presiden-
o voto "não". te, peço a palavra pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de a palavra.
Oposição vota "sim". O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primei-
aos Srs. Parlamentares que haverá sessão amanhã, ra votação de hoje meu voto foi "sim", nas duas se-
às 10h, para continuação da votação da emenda da guintes votei "não".
Previdência. O SR. DUILJO PISANESCHI - Sr. Presidente,

O SR. DUILJO PISANESCHI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a palavra.
a palavra. O SR. DUILJO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem revisão do orador.) -: Sr. Presidente, o PTB reco-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco- menda o voto "não".
menda o voto "não". O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. visão do orador.) - Sr. Presidente,' o PSDB reco-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de menda o voto "não" e convoca os seus Parlamenta-
Oposição vota "sim" e esclarece que a emenda que res para se dirigirem ao plenário, porque esta é a úl-
está sendo votada é a de nº 39. tima votação.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
meu voto, pois tenho dúvidas com relação à forma de ratificar o meu voto. Nesta votação, o meu voto é
como a máquina o registrou. O voto foi "sim". "sim".

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
a palavra pela ordem. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
menda o voto "não". da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA ~BlocolPT - PE. O SR. DARCíSIO ,PERONDI (Bloco/PMDB -
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par-
Oposição vota ·sim". tido do Movimento Democrático Brasileiro recomen-

A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço da o voto "não".
a palavra pela ordem. O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!' revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reGO-
a palavra. menda o voto "não".



O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito admi
nistrativo, declaro que nas votações anteriores o
voto foi "não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA,(Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. 'Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

,O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB recomenda o voto "não".

O SR. ARNÀLDO FARIA DE SÁ- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apálavra.

06166 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como au-
menda o voto "não". tor da emenda, peço a V. EXª um pouco de compla-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. cência. Nas duas votações anteriores votaram cerca
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de de 440 Srs. Parlamentares. Tendo em vista que para
Oposição vota "sim". esta emenda aglutinativa preciso de 308 votos, solí-

O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a citaria a V. EXª um pouco de benevolência, como
palavra pela ordem. tem feito nas outras vezes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aguar-
a palavra. darei, excepcionalmente, até o momento que V. Ex!!

O SR. JOSÉ BORBA (PTB - PRo Sem revisão me sugerir encerrar a votação.
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
meu voto foi "não". peço a palavra pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
peço a palavra pela ordem. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
a palavra Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT _ PE. Oposição vota "sim".
Sem ~evisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. ANTON~O_ CARLOS PANNUNZI?
Oposição vota "sim" (PSDB - SP. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presl-

O SR. SILVIO ·TORRES (PSDB _ SP. Sem re- dente, o PSDB reco~enda o voto "não".
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. ~~RCISIO PERONDI (Bloco~PMDB -
"não". RS. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o

PMDB convoca os seus Parlamentares para vota
rem "não".

O SR. VALDENOR GUEDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR. VALDENOR GUEDES (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
declarar que na votação anterior o meu voto foi
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. JOSÉ MACHADO - st Presidente, V. Ex!!
deve ter percebido que, de maneira disciplinada e pa
ciente, estou esperando V. EXª me conceder a pala
vra para fazer um breve e singelo registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quando
encerrada a votação, concederei a palavra a V. ExB,
com muito gosto.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB avisa a seus Parlamentares que amanhã, às
10h, haverá sessão com votação de matéria consti
tucional.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul
to o Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre se pode
mos encerrar a votação. Sempre uso o critério da
aproximação. Ainda faltam alguns Deputados.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.
• O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
há mais fluxo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sempre
uso o critério da aproximação. E há mais Deputados
na Casa.

O SR. HUMBERTO COSTA -.Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
apatavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação, se o Deputado Arnaldo Faria de Sá
estiver de acordo. Há mais algum Deputado que ain
da não votou? Há um número maior de Deputados
na Casa. Devemos procurar a aproximação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orado'r.) - Sr. Presidente, sugiro que
a votação seja encerrada quando atingirmos o quo
rum de 430 Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se mais
algum Deputado estiver ouvindo as ponderações do
Deputado Arnaldo Faria de Sá e do Presidente da
Casa venha ao plenário votar.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apaJavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

A SRA. MÁRCIA MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
apaJavra.

A SRA. MÁRCIA MARINHO (PSDB - MA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "não".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
apaJavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior o meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM: \.
Sim: 160
Não: 265
Abstenções: 5
Total: 430

É rejeitada a Eme~da Aglvtinativa nº 39.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Francisco Rodrigues"":' PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB .1 Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Sim
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
'Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT- Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não
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Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Odaísa Femandes - PSDB - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

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

Tocantins

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

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Abstenção
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco/PFL - Não
Neiva Moreira - BlocolPDT - Sim
Pedro Novais - BlocolPMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Antônio Balhmann - PPS - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Não

Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessôa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
Ari Magalhães .:- PPB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique ~ Bloco/PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira- PFL- Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armándo Abílio - BlocolPMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não .
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Ivandro Cunha Uma - BloçolPMDB - Sim
José Aldemir - BlocolPMDB - Sim
José Luiz Ç1erot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Não
Wih:~on Braga - PSDB - Não

Pernambuco I

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Não
Femando Ferro - Bloco/PT - Sim
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Fernando Lyra - PSB"- Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco/PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Chaves - Bloco/PMDB - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Campos' - PSDB - Não

Alagoas

Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Não
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô- PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - PFL - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não-
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco/PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não

Manoel Gastro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSpB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Sim
Severiano Alves - Bloco/PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco(PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula ~ PFL -;-Não
Armando Costa - aloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Nãó
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigl,les da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheir~ - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana d'Arc - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMDB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldq Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos ,Lima - Bloco/PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSDB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim
Si/as Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
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Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Sim
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Eteva/da Grassi de Menezes - BIo<:o/PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Vàladão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Santos"":' FiSDB - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT ...:.. Sim
Cidinh!.i Campos - Bloco/PDT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - BlocolPDT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonare - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Maurício - Bloco/PDT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira - BlocolPDT - Sim
Moreira Franco - BlocolPMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Paulo Nascimento - PPB - Abstenção
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não

Ronaldo Santos - PSDB - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL -Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
C~~9S Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Sim
'Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo.:- PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - BlocolPT - Sim
Femando Zuppo - Bloco/POT - Sim
Franco Montora - PSOB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Melão Neto - PFL - Não
João Paulo - Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Posella - PPB - Sim .
Luciano Zica - BlocolPT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Não
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMOB - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim



Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSOB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Oilceu Sperafico - PPB - Não
Ojalma de Almeida César - Bloco/PMOB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Ams - PSOB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMOB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMOB - Sim
Max Rosenmann - PSOB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMOB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Odílio Balbinotti - PSOB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSOB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Sim
Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina

Oejandir Oalpasquale - Bloco/PMOB - Não
Oércio Knop - Bloco/POT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMOB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMOB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzop - Bloco/POT - Sim
Valdir Colatto .:.... Bloco/PMOB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSOB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - BI<>co/POT - Não
Murilo Oomingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSOB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Tetê Bezerra - Bloco/PMOB - Não
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Oomingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Sim
Osório Adriano - PFL ..... Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMOB - Não
Marconi PeriHo - PSOB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMOB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMOB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMOB - Não
Sandro Mabel - Bloco/PrJlOB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Oilso Speráfico - PSOB - Não
Marçal Filho - PSOB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
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Michel Temer - Bloco/PMOB - Abstenção Marisa Serrano - PSOB - Não
(Art. 17, § 1º do RICO.) Nelson Trad - PTB - Não
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Sim
Tuga Angerami - PSOB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMOB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSOB - Não
Zulaiê Cobra - PSOB - Não



06172 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim Requerimento de informações à Secretaria de
Augusto Nardes - PPB - Sim Comunicação Social da Presidência da República
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Sim sobre gastos em propaganda do programa Brasil em
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não Ação.
Enio Bacci - Bloco/PDT - Sim INÁCIO ARRUDA - Requerimento ao Presi-
Esther Grossi - Bloco/PT - Sim dente da Câmara dos Deputados de criação de Co-
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim missão Externa para exame dos termos e das condi-
Fetter Júnior - PPB - Não ções gerais do processo de privatização da Compa-
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não nhia Energética do Ceará - COELCE, inclusive os
Jair Soares - PPB - Sim dados e documentos disponíveis na central de infor-
Jarbas Lima - PPB - Sim mações sobre a empresa, designada oficialmente
Júlio Redecker - PPB .,.... Não "Sala de Informações".
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não - Indicação ao Ministério das Comunicações
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim de determinação às Presidências da ECT e TELE-
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim BRÁS para a emissão de selo e cartão telefônico co-
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não memorativos no transcurso do sesquicentenário do
Nelson Marchezan - PSDB - Não Manifesto Comunista.
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não - Indicação ao Ministério das Comunicações
Osvaldo Biolchi - PTB - Não.·' de determinação às Presidências da ECT e Telebrás
Paulo Paim - Bloco/PT - Sim para a emissão de selo e cartão telefônico comemo-
Paulo Rítzel- Bloco/PMDB - Não rativos no transcurso do .centenário de nascimento
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht.
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim Requerimento de informações ao Ministério da
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Sim Educação e do Desporto sobre o valor do repasse
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
Yeda Crusius - PSDB - Não ção - FNDE, em favor dos Municípios do Estado do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica Ceará.

adiada a continuação da votação do Substitutivo do FERNANDO LOPES - Projeto de lei que altera
Senado Federal á Proposta de Emenda à Constitui- e acrescenta dispositivos à Lei n.º 9.424, de 1996,
ção n.11 33-1/95, em virtude do adiantado da hora. que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ volvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério e dá outras providências.

Apresentação de Proposições CARLOS ALBERTO CAMPISTA - Projeto de
Os Senhores Deputados que tenham proposi- lei que dispõe sobre a anistia concedida na forma do

ções a apresentar queiram fazê.-Io. art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
APRESENTAMPROPOSIçõES OS SENHORES: sitórias.

PADRE ROQUE - Requerimento de informa- JORGE WILSON - Projeto de lei que dispõe
ções ao Ministério da Fazenda sobre os resultados sobre a obrigatoriedade de manutenção de prontuá-
da execução do Imposto Territorial Rural-ITR. rios médicos de pácientes em' hospit~is, clínicas e

Projeto de lei que torna obrigatória a publica- estabelecimentos assemelhados.
ção, pelas empresas, do comprovante de recolhi- JOSÉ PIMENTEL - Projeto de lei que altera o
menta das contribuições previdenciárias. Decreto-Lei n.º 73, de 1966, que dispõe sobre o Sis-

ANTÔNIO DO VALLE - Projeto de lei que am- tema Nacional de Seguros Privados, regula as ope-
plia as condições para recebimento, pelo participan- rações de seguros e resseguros e dá outras provi-
te do Fundo de Participação PIS/PASEP, do saldo dências.
da sua conta individual nesse fundo e dá outras Projeto de lei que dispõe sobre indenização por
providências. lesão corporal e morte decorrentes de conflitos agrários.

COLBERT MARTINS - Indicação ao Ministério ADYLSON MOTIA - Projeto de resolução que
dos Transportes de adoção de medidas emergen- acrescenta artigo à Resolução n.º 17, de 1989, disci-
ciais para duplicação da BR-116. plinando o uso do plenário da Câmara dos Deputados.
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EDUARDO JORGE - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Saúde sobre os termos do
convênio firmado entre o órgão e a Prefeitura de São
Paulo para erradicação da dengue.

• JOSÉ CARL0S VIEIRA - Indicação à Presi
dência do Conselho do Programa Comunidade Soli
dária de criação de programa especial para atenção
aos desempregados em situação crítica, com segu
ros-desemprego vencidos e não possuidores, no
corpo familiar, de renda para o mínimo sustento digo;
no, pessoal e familiar.

PAULO ROCHA - Requerimento àe informaçõ
es ao Ministério do Trabalho sobre multas aplicadas
no Estado do Pará.

DALILA FIGUEIREDO - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de instituição de
Comissão Externa para investigação das condições
de funcionamento do sistema de segurança de vôos
domésticos da região aérea da Grande São Paulo e
cidades circunvizinhas.

ALDO REBELO - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério do Trabalho sobre a reforma na Lei
Trabalhista.

EDSON SILVA - Projeto de lei que obriga as
empresas de transporte coletivo a manter, nos veí
culos dotados de sistema de bilhetagem automática,
profissional encarregado de prestar atendimento de
bordo.

LIMA NETIO E lÍDERES - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
para apreciação do Projeto de Lei n.º 4.189, de
1998, que acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei n.º
9.504, de 1997 - Lei Eleitoral.

LIMA NETIO - Projeto de lei que regulamenta
o ato de soltar balões juninos.

WALTER PINHEIRO E LUIZ EDUARDO
GREENHALGH - Requerimento de informações ao
Ministério da Marinha sobre anistia dos integrantes
do órgão punidos por posições políticas no período
que menciona.

RENAN KURTZ - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de retirada de
tramitação do Requerimento de Informação n.º
3.238.

JOÃO MAGALHÃES E JOÃO FASSARELLA 
Projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo
de Recuperação Econômica da Região Leste do Es
tado de Minas Gerais.

ROLAND LAVIGNE - Projeto de lei que estabe
lece proibição de venda, em embalagens de vidro, das
bebidas que especifica, e dá outras providências.

ALDIR CABRAL E LíDERES - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos de urgência para apreciação do projeto de
lei que alter.a a redação do art. 4º da Lei n.º
9.612, de 1998, que institui o Serviço de Ra-
çtiodifusão Comunitária. \

ALDIR CABRAL - Requerimento de infor
mações ao Ministério de Previdência e Assis
tência Social sobre as receitas da Previdência
Social.

EMERSON OLAVO PIRES - ReQúerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de aprecia
ção, pelo Plenário, da Proposta de Emenda à Cons
tituição n.º 57, de 1995, de autoria do requerente,
que dá nova redação ao art. 14, §§ 1º e 2º, e acres
centa inciso..

CUNHA~LIMA E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos I Deputados de constitui
ção de Comissão Externa para verificar a situação
de calamidade pública na área do lixão da cidade de
Carapicuíba,

MENDONÇAI FILHO - Indicação ao Ministério
da Fazenda, através do Banco Central, de análise
criteriosa e observância da legislação vigente nos
processos de privatização de empresas controladas
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Indicação ao Ministério do Planejamento e Or
çamento, através do Banco Central, de análise crite
riosa e observância da legislação vigente nos pro
cessos de privatização de empresas controladas pe
los Estados, Distrito Federal e Municípios.

Indicação ao Ministério da Fazenda de aná
lise criteriosa e observância da legislação vigen
te nos processos de privatização de empresas
controladas pelos Estados, Dis'~rito Federal e
Municípios.

. PAULO LIMA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação
ao art'. 5º da Constituição Federal e ao art. 33
do Atq das Disposições Constitucionais Tran
sitórias',

LÚIS EDUARDO E SRS. LíDERES - Re
querimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados para apreciação, em regime de urgência,
do Projeto de Lei n.º 4.181, de 1998, do Poder
Executivo.



o Congresso Nacional Decreta:
Art. 19 Ficam as empresas obrigadas a publicar

mensalmente o comprovante de recolhimento das
contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

§ 19 A publicação do comprovante será feita
em local visível e de fácil acesso a todos os funcio-

Justificação

As informações requeridas pretendem reunir
elementos para uma adequada avaliação do proces
so de tributação da terra, no Brasil.

Com base nessas informações, teremos condi
ções de aferir os impactos dessa política a economia
agrícola e, mais especificamente, sOQre a estrutura de
posse e uso da terra, no país e, assim, possibilitar a in
tervenção qualificada de meu mandato, no tema.

Sala das Sessões, em 11 de março de 1998. 
Deputado Padre Roque.

PROJETO DE LEI N.!! 4.242, DE 1998
(Do Sr. Padre Roque)

Torna obrigatória a publicação, pe
las empresas, do comprovante de reco
lhimento das contribuições previdenciá
rias.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nários da empresa, em até dois dias úteis após o
N.!! 3.?45, DE 1998 vencimento do prazo previsto na legislação vigente

(Do Sr. Padre Roque) para o recolhimento das contribuições do segurados

Solicita informações ao Sr. Ministro empregados.
da Fazenda, sobre os resultados da exe- § 29 As empresas enviarão, ainda, cópia do
cução do Imposto Territorial Rural-ITR. comprovante de recolhimento da contribuição dos

empregados ao Sindicato dos Trabalhadores da ca-
Senhor Presidente, tegoria a que pertencerem~os empregados, confor-
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- me definição da legislação trabalhista, ao Conselho

ção Federal, e no art. 11S, inciso I, do Regimento In- Municipal de Previdência Social, e à Associação Mu-
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado nicipal dos Aposentados.
ao Sr. Ministro da Fazenda, Pedido de Informações Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
acerca da incidência do ITR, a partir do exercício de publicação.
1990, até o exercício de 1998, especificando os da- Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
dos de lançamento, pagamento e inadimplência do
tributo, por ano, unidade federada e, faixas de área, Justificação
a saber: A divulgação da relação dos cem maiores de-

1. até 30Ha; vedores da Previdência Social demonstrou que é
2. 30Ha-100Ha; grande o número de empresas que não cumprem
3. 100 Ha-200Ha; com suas obrigações patronais. No caso específico
4. 200Ha-SOOHa; desta lista, voltou à discussão um problema que é
s. SOOHa-1.000Ha; antigo e que retoma ao debate neste momento onde
6. 1.000Ha-S.OOOHa; se discute a reforma da previdência. A empresa des-
7. S.OOOHa. conta do salário do trabalhador a contribuição previ-

Requeiro, ainda, que as informações prestadas denciária e não efetua o repasse aos cofres da pre-
expressem valores a preços correntes. vidência.

A atual legislação garante ao trabalhador que,
em ocorrendo esta situação descrita, ele não será
prejudicado por esta infração da empresa, podendo
contar este tempo para sua aposentadoria.

Porém, com a aprovação das alterações relati
vas à reforma da previdência, que deverão entrar em
vigor ainda neste mês, caso a empresa recolha as
contribuições do trabalhador e não as repasse aos
cofres previdenciários, o prejuízo será somente do
trabalhador, que não poderá contar o tempo que
prestou serviços nesta empresa para fins de sua
aposentadoria. A reforma no texto constitucional ex
tingue a aposentadoria por tempo de serviço e a
substituí pelo tempo de contribuição. Ou seja, a par
tir da publicação da emenda constitucional que alte
ra a previdência social, o trabalhador só poderá contar
para fins de aposentadoria não os meses em que tra
balhou, mas somente os meses em que comprovada
mente foram recolhidas, aos cofres da previdência, as
contribuições da empresa e dos empregados.

Em vez de fiscalizar as empresas, para que
cumpram com suas obrigações patronais, o governo
prefere jogar a culpa e o ônus nos trabalhadores. As
conseqüências destas alterações irresponsáveis pro
movidas pelo govemo, são absolutamente previsí
veis. Milhões de trabalhadores perderão anos e anos
de trabalho que não poderão ser contados para fins



INDICAÇÃO N.!!1.182, DE 1998
(Do Sr. Colbert Martins)

Sugere a adoção 'de medidaa emer
gências para duplicação da BR 116.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Transporte:
De acordo com o art. 113,do Regimento Inter

no, reitero a V. EXª, a importância da urgência, no
sentidq, da duplicação da BR 116.

Em razão da grande quantidade de acidentes
com vítimas fatais, inclusive na última semana na fa
mília de 4 pessoas desapareceu em colisão automo
bilística, solicito a duplicação da BR 116 Sul,
(RiolBahia) entre a ponte sobre o Rio Paraguassu,
município de Santo Estevão e Feira de Santana. Ro
dovia de alta intensidade de tráfego pesado (cami
nhões, ônibus, carretas, etc.) e a proximidade de
convergência do entroncamento rodoviário, um dos
maiores do país, entre o norte e o sul, a sucessão de
acidentes impõe a duplicação do trecho da BR 116,
visando poupar vidas tão importantes de homens,
mulheres e crianças do nosso País.

Sala de Sessões, 1'1 de março de 1998. 
Deputado Colbert Martins' PPS/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.!! 3.246 DE 1998

(Do Sr. Deputado Colbert Martins)

Solicito informações ao Sr. Embai
xador Sérgio Silva do Amaral, Secretário
de Comunicação Social da Presidência
da República, a respeito dos gastos em
propaganda do Programa "BRASil EM
AÇÃO.
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de tet1lX> de contribuição, mesmo com os valores descon- doria, ou não sendo portadores de graves moléstias,
tados de seus contracheques, e terão'de trabalhar nova- ficam, até o momento, impedidos de fazê-lo.
mente durante longos períodos para atingireste objetivo. A proposta visa, assim, a resgatar a cidadania dessas

Uma das formas de se evitar que as empresas pessoas que tanto conconeram para o desenvolvimento do
continuem a ludibriar os trabalhadores, recolhendo país e que hoje se encontram em idade avançada e, muitas
as contribuições e não as repassando aos cofres vezez, em precárias condições de subsistência.
previdenciários, é obrigá-Ias a publicar, mensalmen- Ademais, com o valor estipulado, não haverá
te, o comprovante de que, efetivamente, o recolhi- redução substancial de recursos do referido Fundo,
mento foi feito. É com este objetivo que apresenta- tendo em vista tratar-se de um universo restrito de
mos este projeto de lei que esperamos ver aprovado participantes; por outro lado, o montante a ser perce-
o mais rápido possível pelos nobres pares desta bido pode significar uma forma de amenizar a preca-
Casa, para coibir esta prática criminosa que, infeliz- riedade das condições de vida de muitos trabalhado-
mente, se tomou regra em nosso p~ís. res que não conseguiram se aposentar.

Sala das Sessões, em 10 de março de 1998. - Diante do exposto, esperamos a acolhida do pre-
Padre Roque Deputado Federal (PT - PR) sente Projeto de Lei por esta Casa Legislativa, com a

PROJETO DE LEI N.2 4.243, DE 1998 certeza de estarmos fazendo justiça a pessoas que, com
(Do Sr. Deputado Antonio do Valle) seu esforço, colaboraram para o progresso do Brasil.

Sala das Sessões, 10 de màrço de 199G. - De-
Amplia as condições para recebi- putado Antonio do Vale

mento, pelo participante do Funde de
Participação PISlPASEP, do saldo da sua
conta individual nesse Fundo e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parti~ipante do Programa de integra

ção Social - PIS ou do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidór Público - PASEP'com idade
superior a 65 anos terá direito a receber o saldo exis
tente na sua conta individual no Fundo de Participação
PIS-PASEP, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei Com
plementar n.º 26, de 11 de setembro de 1975.

P8lágrafo único. O direito ao saque previsto no caput
deste artigo lirnitar-se-á ao titular cujo saldo na conta não ex
ceda a duas nil Unk:lades FISCais de Referência- UFIR.

Art. 2º O Conselho Diretor do Fundo de Partici
pação - PIS-PASEP editará resolução regulamenta
dora do disposto nesta Lei no prazo oe sessenta
dias a contar de sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente proposição busca estender para o
cidadão com idade superior a 65 anos a possibilida
de de sacar o saldo existente em sua conta indivi
duaI do Fundo de Participação PIS-PASEP, desde
que o mesmo não exceda a duas mil UFIR.

Muitas pessoas receberam, durante longo tem
po, depósitos em contas individuais, para a forma
ção desse Fundo. Entretanto, por não conseguirem
completar Os requisitos êxigidos para retirar as quan
tias ali depositadas em seu nome, como aposenta-
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Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Intemo, solicito de V. E~ seja encami
nhado ao Sr. Embaixador Sérgio Silva do Amaral, Se
cretário de Comunicação Social da Presidência da Re
pública, o seguinte pedido de informações:

Solicito informações a respeito das Propagan
das do Progrà.ma ·Brasil em Ação· veiculados a to
dos os meios de comunicação. Com o dever Parla
mentar de controlar os gastos públicos, devido as di
ficuldades que o país atravessa, nada mais justo
averiguarmos e acompanharmos os gastos do Go-'
vemo, e assim julgamos necessário contar com os
seguintes esclarecimentos:

1) Gastos com Propaganda .no período de Ja
neiro de 1997 até a presente data.

2) Relação de todos os veículos de comunica
ção utilizados como: Rádio, Televisão, Jornais, Re
vistas etc., e seus respectivos gastos.

3) Se houve participação de agências publicitárias,
todas as informações referentes as suas licitações.

Sala de Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Colbert Martins.

REQUERIMENTO N.2 198
(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer a criação de Comissão Ex
terna da Câmara dos Deputados, para
examinar os termos e as condições .ge
rais do processo de privatização da Com
panhia Energética do Ceará - COELCE,
inclusive. os dados e documentos dispo
níveis na central de informações sobre.a
empresa, designada oficialmente "Sala
de Informações".

Senhor Presidente,
De acordo com os artigos 38 e 117, inciso I

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a criação de Comissão Externa, para exa
minar os termos e as condições gerais do proces
so de privatização da Companhia Energética do
Ceará - COELCE, inclusive os dados e documen
tos disponíveis na central de informações sobre a
empresa, designada oficialmente ·Sala de Informa
ções".

Justificação

A companhia Energética do Ceará em pro
cesso de privatização é a terceira maior distribui
dora de energia do Nordeste. Entre as 200 maio
res empresas do Ceará, é a primeira colocada, de

acordo com o Balanço Anual 97 da Gazeta Mercan
til, que a classifica em 14º lugar entre as 100 maio
res empresas do Nordeste. A CoeIce apresenta um
balanço patrimonial que, em junho de 97, envolvia
um total de praticamente R$ 800 milhões. Seu lucro
líquido, que foi de R$ 4.9 milhões em 1996, saltou
para quase R$ 12 milhões, contabilizado apenas até
junho de 1997.

Os. recentes problemas verificados no Estado
do Rio de Janeiro quanto a falta de fornecimento de
energia elétrica demonst~aram que o consumidor foi
o principal prejudicado. Além de pagar uma conta
bem mais cara, vivência autênticas situações de
guerra. os franceses que compraram a Iight e a Ce~

pagam pela energia de fU":las US$ 22/Mw e cobram
ao consumidor de US$ 65 a US$ 70/Mw. N6 contra
to de concessão assinado, têm a permissão de recu
perar, nos próximos sete anos, o investimento feito
na empresa, com a elevação brutal das tarifas de
energia elétrica. Além disso; a privatização da Iight
resultou na demissão de 4.000 funcionários (a Coel
ve abriga 3.500). Outra empresa privada, a Escelsa,
do Espírito Santo, elevou em 30% a conta da popu
lação mais pobre (dez~mbro'de 1995) e, seis meses
depois, acrescentou mais 70%. A tarifa cobrada pas
sou a ser a mais alta, a mesma paga pela indústria e
pelo comérCio.

Os fatos I apontados são suficientes para que a
Câmara dos Deputados autorize a constituição de
Comissão Externa para examinar o processo de pri
vatização da Coelce.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Inácio Arruda, PCdoB - CE.

INDICAÇÃO N.º1.183, DE 1998
(Do Sr. Inácio Arruda)

Sugere ao Ministro das Comunica
ções que determine aos presidentes da
ECT e TELEBRÁS a emissão de selo e
cartão telefônico comemorativos no
transcurso do Sesquicentenário de ani
versário do Manifesto Comunista.

Senhor Presidente,
O Deputado Inácio Arruda (PCdoB-CE) se diri

ge a V. EXª, nos termos do Art. 113 do Regimento
Inter~o, para expor e requerer o seguinte:

.1) Transcorrerá, em 1998, o Sesquicentenário
de aniversário do Manifesto Comunista, uma das mais
importantes obras da literatura política modema. A in
dustrialização, as transformações sociais - decorren-



§ 7º Anwilmente serão creditados ou de
bitados nas contas referentes ao Fundo de
que trata esta lei, os valores correspondentes

REQUERIMENTO N.!2 /98
(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requerimento de Informação n.!! 3.247 /98

Requer informações ao Ministério
da Educação e do Desporto sobre o valor
do repasse do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação - FNDE, em fa
vor do municípios do estado do Ceará.

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 50 da Constituição Fede

ral e dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, re
queiro ao EX.mo Sr. Ministro da Educação e do Des
porto as seguintes informações:

1) Quais os municípios contemplados no esta
do do Ceará com repasses do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE;

2) Quais os valores repassados aos municípios.
Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De

putado Inácio Arruda. - PCdoB - CE.

PROJETO ,DE LEI N.!! 4.244 DE 1998
(Do Sr. Deputado Fernando Lopes)

Altera e acrescenta dispositivos à lei
n.!2 9.424 de 1.996, que dispõe sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É acrescentado ao art. 2º da Lei n.º

9.424, de 24 de dezembro de 1996, § 7!! com a se
guinte redação:

"Art. 2º .
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tes da fundação do Capitalismo - são analisados Ui", criadas num cenário de nazismo, que predomi-
pioneiramente por esse texto de sentido histórico. nou em governos europeus e latino-americanos na

2) A repercussão de seus pressupostos no sé- década de 30 e 40 deste século.
culo passado, sua visão de mundo e seu método 4) Pelo significado que assume a obra desse
provocaram um grande impacto no pensamento da significativo pensador da contemporaneidade, propo-
intelectualidade e na ação política dos trabalhado- nho ao Ministro das Comunicações, que seja enca-
res. Elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, em minhada aos presidentes da Telebrás e ECT, a
1948, é a primeira e mais contundente crítica a lógi- emissão de selo e cartão telefônico, no sentido de
ca do desenvolvimento capitalista, que encerra um que prestemos em nosso país uma justa homena-
grande rastro de desigualdade. gem a um dos inspiradores de um mundo livre e

3) O manifesto chamou atenção para a história mais justo para todos os povos.
do papel estratégico dos trabalhadores na constru- Sala das Sessões, 11 de março de 1998. -
ção do futuro. Denunciou o caráter excludente da Deputado Inácio Arruda, PCdoB-CE.
"nova sociedade" do século XIX, surgida dos escom-
bros da "velha sociedade feudal".

4) Pelo significado teórico do Manifesto para a
humanidade, proponho que seja encaminhado ao
Ministro das Comunicações, a emissão de selo e
cartão telefônico, para que prestemos um justo re
gistro desse significativo documento em nosso País.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. 
Deputado Inácio Arruda, PCdoB/CE.

INDICAÇÃO N.!21.184, DE 1998
(Do Sr. Inácio Arruda)

Sugere ao Ministro das Comunica
ções que determine aos presidentes da
ECT e TELEBRÁS a emissão de selo e
cartão telefônico comemorativos no
transcurso do centenário de nascimento
do dramaturgo e poeta alemão Bertolt
Brecht.

Senhor Presidente,
O Deputado Inácio Arruda (PCdoB/CE) se diri

ge a V. Exª, nos termos do Art. 113 o Regimento In
terno, para expor e requerer o seguinte:

1) Transcorrerá, em 1998, o centenário de nas
cimento de Bertolt Brecht, um dos mais importantes
poetas e dramaturgos deste século. Sua obra foi um
dos grandes instrumentos que afagou o espírito e in
centivou gerações de lutadores contra todo o tipo de
arbítrio e autoritarismo em todo o mundo.

2) A poesia virou trincheira em defesa dos per
seguidores, banidos e amantes da paz. Transfor
mou-se em suas mãos numa poderosa bandeira
contra a guerra expansionista e destruidora da Ale
manha Hitlerista.

3) Influenciou em profundidade gerações de
dramaturgos com sua visão marxista de mundo. A
arte expressa com ele o mundo dos oprimidos. Des
tacam-se na sua dramaturgia as peças: "Os Fuzis da
Senhora Carrar" e "A Irresistível Ascensão de Arturo



o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei regula a aplicação do direito à

anistia concedida nos termos do art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias aos seguin
tes beneficiários:
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à variação das proporções, no ano anterior, I - os que, no período compreendido entre 18
referidas no § V:!, em virtude de: de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988 foram

a) alteração do número de matrículas; atingidos, em decorrência de motivação exclusiva-
b) diferença entre previsão de arreca- mente política, por atos de exceção, institucionais ou

dação do Fundo e o montante efetivamente complementares;
arrecadado." 11 - os que foram abrangidos pelo Decreto Le-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua gislativo nº 18, de 15 de d.ezembro de 1961 e os
publicação. atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setem-

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. bro de 1969.
11I - os servidores' públicos civis e os emprega-

Justificação dos em todos os níveis de governo ou em suas fun-
A implantação do processo de reorientação de dações, empresas públicas ou empresas mistas sob

recursos para a educação, objeto da Lei n.º controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que
9.424/96, vem permitindo constatar, a par. de seus tenham sido punidos ou demitidos por atividades
aspectos positivos, alguns outros que demandam profissionais interrompidas em virtude de decisão de
ajustes e correções. Assim é por exemplo o caso da seus trabalhadores, bem como em decorrência do
crescente demanda, de que é alvo o poder 'público, Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou
especialmente as administrações municipais, no to- por motivos exclusivamente políticos;
cante ao aumento de vagas. IV - os trabalhadores do setor privado, dirigen-

Há umdescompasso entre o período de apura- tes ou- representantes sindicais que, por motivos ex~

ção das matrículas pelo Ministério da Educação e do clusivamente políticos, tenham sido punidos, demiti-
Desporto - MEC, nos termos do parágrafo 4º do arti- dos ou compelidos ao afastamento das atividades
go 22 da Lei n.º 9.424/96 (ano zero) e o período de remuneradas que exerciam, bem como os que foram
efetiva repartição dos recursos (ano um). Assim, impedidos de exercer atividades profissionais em vir-
uma administração municipal ou estadual que tenha tude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais
feito um esforço para aumentar o número de matrí- sigilosos.
cuias num determinado ano proporcionalmente Art. 2º As disposições desta lei aplicam-se à
maior que as demais, verá os recursos do Fundo se- Administração: Pública Direta e Indireta, da União,
rem repartidos de acordo com a proporção de alunos dos Estados, do Distrito Federal e dos' Municípios.
matrículas no anterior. Nada mais justo que isso seja Art. 3º' Os proventos indenizatórios e as pensõ-
corrigido, acrescendo-se ou reduzindo-se conforme es decorrentes de anistia serão pagos integralmente
o caso, a proporção do entre federativo no total de como se trabalhando estivessem os anistiados, inde-
recursos do Fundo. Propõe-se, portanto, uma espé- pendente dos anos trabalhados.
cie de câmara de compensação. Não é ainda, a fór- Parágrafo único., Para fins de percepção de
mula ideal pois esta pressuporia a repartição dos re- anuênios ou outras gratificações congêneres, a con-
cursos de acordo com a proporção de matrículas no tagem do tempo de serviço incluirá o período com-
mesmo ano. Como isso não é tecnicamente possí- preendido entre a data do afastamento e da promul-
vel, trata-se de corrigir, embora a posteriori, essa gação desta lei.
discriminação. Art: 4º Os beneficiários da anistia fazem jus a

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De- todas as promoções ao cargo, emprego, posto ou
putado Fernando Lopes - PDT/RJ. graduação a que teriam direito se estivessem em

PROJETO DE LEI Nº 4.245, DE 1998 serviço ativo durante' o período em que permanece-
(Do Sr. Carlos Alberto Campista) ram afastados, inclusive aquelas por merecimento a

que estariam concorrendo não fora o afastamento
Dispõe sobre a anistia concedida na imposto.

forma do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. § 1º Fica assegurada a percepção das vanta-

gens adicionais e gratificações de qualquer espécie
que tenham sido ou venham a ser concedidas aos ti
tulares de cargo, emprego,' posto ou graduação de
natureza idêntica à dos detidos pelos beneficiários,
observadas as regras específicas à concessão da
quelas vantagens e gratificações.
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§ 2Q OS anistiéldos que recebiam gratificações tos ou graduações correspondentes aos ocupados
relativas a periculosidade, insalubridade e ou penosi- pelos beneficiários da anistia.
dade por mais de dois anos, terão o percentual de Parágrafo único. Os anistiados que eram vincu-
30% (trinta por cento) incorporados ao seu salário lados a entidades de Previdência Privada, patrocina-
base. . das pelas empresas em que trabalhavam, terão sua

§ 3Q OS anistiados terão agregados aos seus situação regularizada por estas, quanto às contribui-
proventos indenizatórios todos os direitos de Dissí- ções passando a usufruir dos benefícios.
dios Coletivos ou Acordos Coletivos de Trabalho, ce- Art. 9Q Serão depositados devidamente reajus-
lebrados entre empregados e empregadores, bem tados pela União em contas do PIS-PASEP e do
como sentenças judiciais, anteriores ou posteriores a FGTS, conforme o vínculo laboral do anistiado, as
anistia. contribuições relativas ao período compreendido en-

§ 4Q As empresas e/ou entidades de origem tre o início do afastamento e a data da anistia, na
dos anistiados deverão informar ao órgão pagador forma e condições, inclusive para saques, estabele-
sempre que ocorrer alteração para maior na remune- cidas pelas normas específicas aplicáveis àqueles
ração que o anistiado perceberia se permanecesse programas e fundo.
em atividade.· Art. 10. Ressalvado o disposto no artigo ante-

§ 5Q Quando inexistir empresa ou sindicato rior, a. anistia somente gera efeitos financeiros a par-
para informar os valores a serem pagos ao anistiado tir de 5 de outubro de 1988, vedada qualquer remu-
ou aos seus beneficiários; a entidade pagadora to- neração em caráter retroativo anterior a essa data.
mará por base a remuneração de empregado que Art. 11. As questões judiciais relativas à Anistia
exerça igual função ou cargo, em empresa ou enti- serão julgadas por rito sumário pela Justiça Federal.
dade similar. Art. 12. Competirá ào Ministério da Administra-

§ 6Q Farão jus à ascensão funcional os anistia:- ção Federal e Reforma do Estado - MARE, baixar
dos que até 5 de outubro de 1988 reunissem, duran- as instruções complementares que se fizerem ne-
te o período de afastamento compulsório, condições cessárias ao fiel cumprimento desta lei.
para participar de processos seletivos abertos para Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta
tal fim, bem como tivessem condições ·em termos de lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua pu-
cursos universitários para galgar postos, graduações blicação.
até em nível comissionado. Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua

§ 7Q OS direitos decorrentes do reconhecimen- publicação.
to, a qualquer tempo, da condição de anistiado são Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
imprescritíveis. ~ustificação

Art. 5Q A efetiva aposentadoria ou falecimento
do anistiado não prejudica as revisões de situação O constituinte de 1988 traçou, nos arts. 8Q e 9Q

funcional previstas no artigo anterior, inclusive para do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
fins de pagamento de pensão. regras destinadas· a corrigir as conseqüências de

Art. 6Q O Poder Executivo instituirá, no âmbito atos de exclusiva motivação política que interrompe-
da Administração Federal, no prazo de sessenta ram carreiras e alteraram o curso da vida de muitos
dias a contar da publicação desta lei, Comissão des- cidadãos, pela única razão de estarem alinhados a
tinada a examinar e propor d~isões sobre solicita- idéias que o poder absoluto não aceitava.
ções de reconhecimento da condição de anistiado. Especialmente com que concerne ao art. 8Q do

Art. 7Q OS valores que já venham sendo pagos ADCT, as regras constitucionais que concederam a
aos anistiados de que trata esta lei serão objeto de anistia, apagando os efeitos dos atos de exceção,
recálculo para fins de ajustamento aos critérios esta- asseguraram o retorno ao status funcional anterior,
belecidos, procedendo-se, se for o caso, ao paga- seja através da reintegração, seja através do reco-
mento de diferenças apuradas. nhecimento do direito à inatividade com os proven-

Art. 8Q OS valores remuneratórios, proventos ou tos indenizatórios devidos, assegurad!=i a percepção
pensões de caráter indenizatórios a que façam jus retroativa com limite na data da promulgação da
os beneficiários serão integralmente reajustados de Carta Magna.
acordo com os mesmos parâmetros e sempre na É impositivo, porém, explicitar o referido texto
mesma época em que ocorreram ou vierem a ocor- constitucional na forma regulauora, através de lei, de
rer os reajustes relativos aos cargos, empregos, pos- modo a que se uniformize seu cumprimento por par-



A maioria dos estabelecimentos que prestam
serviços de saúde à população são altamente desor
ganizados quando se trata de coletar e armazenar
dados referentes aos pacientes que tratam.

Em alguns deles nem mesmo existem prontuá
rios médicos com os dados do paciente e as infor
mações detalhadas dos seus problemas de saúde e
dos atendimentos e serviços que lhes são prescritos.

Tal situação configura um desrespeito aos pa
cientes, usuários dos serviços, que têm direito a um
atendimento'de qualidade em termos técnicos e éti
cos. Um serviço que tem um mínimo de qualidade
deve registrar suficientemente a condição de saúde
do paciente e toda a história do atendimento que lhe
foi dado.

Por outro lado, tem o paciente o direito assegu
rado a ter acesso a todas informações sobre o seu
caso bem como sobre todos os procedimentos indi
cados e concretizados.

Informação especial é aquela relativa ao uso
de bebidas alcoólicas e a condição de fumante, bem
çomo ao uso de drogas, lícitas ou não, que têm po
tencial de causar dependência. São dados importan
tes para os procedimentos de diagnósticos e de tera
pêutica do paciente que são freqüentemente ignora
dos ou esquecidos nas suas fichas pessoais.

. O objetivo principal deste Projeto de Lei é su
prir esta lacuna nos serviços de saúde obrigando os
estabelecimentos a manterem, atualizados, os pron
tuários pessoais dos pacientes que, ressalvados os
casos de sigilo médico, constituem-se em fontes pre
ciosas de informações para o autoconhecimento de
cada indivíduo, para a pesquisa clínica, para as es
tatísticas institucionais e oficiais de saúde, para as
auditorias médicas e financeiras, e assim por diante.

Com este propósito, solicitamos a especial
atenção dos insignes deputados, colegas desta
Casa, para a análise atenta e a aprovação deste
projeto de lei.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998

Deputado Jorge Wilson.
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te dos órgãos da Administração, em todos os pode- de potencial de dependência, especificando a espé-
res e esferas de gpverno, elidindo as dificuldades cie, o tempo de uso e as marcas consumidas.
causadas por interpretações dúbias e por uma pleto- Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a pre-
ra de normas, portarias, ordens de serviço etc., que sente lei em até 120 (cento e vinte) dias após sua
dificultam o exercício de direitos, ou mesmo os res- publicação.
tringem na forma de uma perversa sobrevida do ar- Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
bítrio e da ilegalidade que os propósitos de concilia- publicação.
ção nacional inspiradores do brado de anistias pro- Art. 4º RevogarJ-se as disposições em contrário.
curaram eliminar de nosso País.

O projeto define o reconhecimento dos direitos Justificação
a promoções por merecimento e a ascensão funcio
nai, entre outros.

Busca-se, ainda, assegurar o direito à forma
ção do patrimônio objetivado pelo PIS-PASEP e
pelo FGTS, retroagindo os depósitos devidos à
data em que os anistiados foram afastados de
suas posições funcionais, uma vez que tais depó
sitos não têm caráter remuneratório, 'pois se confi
guram em obrigação social do empregador e da
administração.""

Os Tribunais já proclamaram o caráter indeni
zatório da anistia que não se confunde com o sis
tema previdenciário, o que se paga hoje aos anis
tiados são indenizações e não aposentadorias.

A sistematização da matéria, na forma do
projeto de lei que oferecemos à consideração dos
nobres pares, diminuirá significativamente o núme
ro de casos em que os anistiados sofrem o injusto
e imerecido constrangimento de terem de percor
rer um longo e oneroso caminho processual para
obterem o reconhecimento de seus direitos na
Justiça.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Carlos Alberto Campista.

PROJETO DE LEI Nº 4.246, DE 1998
(Do Sr. Jorge Wilson)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
manutenção de prontuários médicos de
pacientes em hospitais, clínicas e estabe
lecimentos assemelhados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os hospitais, casas de saúde, clí

nicas médicas, ambulatórios e estabelecimentos' as
semelhados, públicos ou privados, que prestem ser
viços de saúde, ficam obrigados, prontuários pes
soais de cada paciente atendido.

Parágrafo único. Neste prontuário é obrigatório
constar, além de outras informações relevantes à
saúde do paciente, sua condição de consumidor de
bebida alcoólica, cigarros ou equivalentes, e drogas



Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A violência urbana é uma das pragas a que a
sociedade brasileira assiste impotente gra~sar em
todo o território nacional. Os Assaltos a bancos são
das formas de violênciâ. que mais se espalhou pelo
País. A princípio restrita às grandes áreas metropoli
tanas, alcança hoje a maioria das cidades do inte
rior do País. A preocupação com este problema tem
sido, até o momento, em proteger o patrimônio ma
terial, representado pelos depósitos efetuados pelos
clientes. Assim, foram criadas as firmas de proteção
ou segurança particular, com seus guardas armados
dentro das agências, para evitar ou intimidar os as
saltantes, bem como instaladas guaritas à prova de
balas para proteger estes guardas. Posteriormente,
passou-se a ligar as agências às delegacias policiais
mais próximas por meio de sistema de alarme, acio
nados ante ação de assaltantes. Ultim.amente, vêm
sendo instaladas portas giratórias com dispositivos
magnéticos de detecção de objetos metálicos em
poder de quem tenta passar para o interior das
agências, com o fim de evitar o porte de arma nes
sas unidades.

Por outro lado, o patrimônio humano da institui
ção de crédito elou seguro, que seus funcionários,
continua desprotegido como na década de 70, quan
do esse tipo de violência começou. A maioria dos
trabalhadores dessas instituições (empregados ou
terceirizados) não dispõe de qualquer tipo de apoio,
no caso de serem vitimados por assaltantes no local
de trabalho. Trabalhadores são feridos ou mortos
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PROJETO DE LEI Nº 4.247, DE 1998 sem que a alta administração das instituições de-
(Do Sr. José Pimentel) monstre qualquer preocupação com as conseqüên-

Autera o Decreto-Lei nº 73, de 21 de cias desse infortúnio. Assim, pela perda de um ante
novembro de 1966, que "dispõe sobre o querido, as famílias das vítimas são regadas ao de-
Sistema Nacional de Seguros Privados, samparo ou entram em grave crise financeira, já
regula as operações de seguros e resse- que, na maioria das vezes, nada recebem.
guros e dá outras providências". É verdade que algumas instituições contratam

seguros coletivos de acidentes pessoais e de morte
O Congresso Nacional decreta: para os seus funcionários mas isto não é regra geral.
Art. 1º O art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de Por essa razão é que faz-se premente a imposição

novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte legal para que a proteção à família desses trabalha-
alínea b, reordenando-se as demais alíneas: dores, em constante risco de vida, seja efetivada.

MArt. 20. Trata-se, portanto, de proposição de largo alcance
a) social, que esperamos mereça a melhor acolhida por
b) danos pessoais a empregados de parte dos Ilustres Pares desta Casa.

instituições integrantes do Sistema Financei- Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De-
ro Nacional; putado José Pimentel, PT - CE.

............................................................
PROJETO DE LEI Nº 4.248 DE, 1998

(Do Sr. Deputado José Pimentel)

Dispõe sobre indenização por lesão
corporal e morte decorrentes de conflitos
agrários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Impõe-se à União a obrigação de indeni

zar pelas lesões corporais e por mortes que, em
conflitos agrários, forem atribuídas às Forças Arma
das, Polícia Federal ou à Polícia Rodoviária Federal.

Parágrafo único. A obrigação de indenizar tam
bém se imporá quando a responsabilidade for atri
buída às Polícias Civis e Militares dos Estados ou do
Distrito Federal, chamadas a intervir pelo Executivo
Federal.

Art. 2º A indenização de que trata esta lei con
siste:

I - no pagamento das despesas com o trata
mento da vítima;

11 - no pagamento das despesas de funeral;
111 - na prestação de alimentos às pessoas a

quem a vítima os devia.
Art. 3º A prestação de alimentos de que trata o

artigo anterior será também devida enquanto durar a
incapacidade para o trabalho, resultante das lesões
corporais de que trata o art. 1º.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Revogam-se as dispo$ições em contrário.

Justificação

"Violência rural: revela-se a face bárba
ra de um País incivilizado. Da extração do
pau-brasil aos "complexos agro-industriais",



Art. 2º Esta Resplução entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3º Revogam~se as disposições em contrário.

Justificação

A experiência de ceder o Plenário para realiza
ção de Convenções Partidárias, por exemplo, não
tem sido aproveitada em benefíciç da cidadania, tem
prestado-se a deserViços de toda ordem.

Sala das Sessões, 11de março de 1998. Deputado
Adylson MoIta.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.248198

(Do Senhor Eduardo Jorge PT/SP)

Requer do Ministro da Saúde a se
guinte informação:

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do parágrafo 22 do artigo

50 da Constituição Federal, combinado com o artigo
116 do Regi,mento Intemo da Câmara dos Deputa
dos, seja encaminhada ao senhor Ministro da saúde,
Dr. Car10s César de Albuquerqu~, o seguinte
requerimento de informação:
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muito sangue tem jorrado sobre esta terra. A , A injustiça que se comete contra estes herdei-
história das lutas camponesas no Brasil - ros -cio descaso e da insensibilidade govemamental é
escamoteada pela história oficial - é marca- o "mau cheiro" que a sociedade não se dá conta.
da por extrema violência repressiva, de ge- A reparação a essas vítimas, na forma previs-
nocídios, como o dos "índios" e o dos nor- tas no presente projeto de lei, é questão que trans-
destinos na seca, e não poucas guerras e cende todos os preconceitos e ideologias. É questão
massacres, como em Canudos, Ferrabraz de justiça e, como tal, ,direito inquestionável.
(Muckers), Cpntestado, T~ombas e Formo- Por todo o exposto, e pelo alto conteúdo de
so, Porecatu e Sudoeste do Paraná. Hoje, justiça social que impregna a presente proposição,
Polícias Militar e Civil, milícias particulares, conclamo meus nobres Pares a apoiá-Ia.
pistoleiros de aluguel são acionados, sem Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De-
nenhum pudor, em defesa da propriedade putado José Pimentel.
privada da terra - intocável, absolutizada PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 176198
como base do poder -, contra quem ameace
desconcentrá-Ia na prática. Até o trabalho (Do Sr. Adylson Motta)
escravo persiste e nos faz ver (surpresos?) "Acrescenta artigo ,à Resolução n°
o quanto temos sido os mesmos, desde os 17, de 21-9-98, disciplinado o uso do PIe:.
tempos coloniais. De nativos feitos "índios" e nário da Câmara dos Deputados".
negros feitos escravos a lavradores feitos
"posseiros", "sem terra" e "boiás-frias" _ on- A Câmara dos Deputados Resolve:
tem e hoje tratados como não-eidadãos, se- Art. 1º O Regimento Intemo Qa Câmara dos
não como sub-humanos _, arrasta-se este Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 21
triste País, cada vez mais arcado sob o peso de setembro de, 1989, passa à ,vigorar acrescido do
dos mortos, sem se dar conta do mau chei- seguinte artigo 283:
ro." [in Conflitos no Campo - Brasil 1994 - "Art. 283. O Plenário <:ta Câmara dos
Comissão Pastoral da Terra]. Deputados destina-se exclusivamente à rea-

Esta a realidade que, para determinado extrato Iização de'suas sessões e às do Congresso
Nacional.social e para o Estado, tem sido quase a mesma,

desde as épocas primeiras de nossa história. A dife
rença é mera questão de nuança.

A violência continua ,e a impunidade a acampa
nha. O Estado, como antigamente, somente provê a
defesa dos direitos dos grandes proprietários, não
raro usando a violência de sua força policial contra
os atores çte sempre: os trabalhadores que buscam
o sagrado direito à propriedade da terra que lhes ga
ranta o sustento e de sua família.

As mortes decorrentes de conflitos agrários
são inúmeras e tendem a crescer a cada ano que
passa. O número de trabalhadores rurais inválidos,
vitimados pela violência das polícias não é menor.

Quer dizer, então, do número de órfãos e viú
vas de trabalhadores rurais? É um contingente as
sustador que deixa a linha da pobreza total para in
gressar na faixa da miséria absoluta.

Se ao trabalhador rural adulto, capaz de produ
zir bens e gerar riqueza, o Estado procrastina, quan
do não nega, o acesso à propriedade da terra que lhe
garante a conquista dos mais elementares direitos de
cidadania, o que se espera desse mesmo Estado
omisso e de~icfioso, com relação aos órfãos menores e
às viúvas dos trabalhadores assassinados?



REQUERIMENTO N.!.! ,DE 1998
(Do Senhor José Carlos Vieira)

Requer o envio de indicação à Presi
dente do Conselho do Programa Comuni
dade Solidária, Dona Ruth Cardoso, rela
tiva a sugestões para criação de um pro
grama especial para atenção aos desem
pregados em situação crítica que já tive
ram vencidos seus seguros-desemprego
e que não possuem no corpo familiar ne
nhuma renda para o mínimo sustento
digno, pessoal e familiar.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 113, parágrafo 1º, do Regimento Interno, que
seja encaminhada à Presidente do Conselho do Pro
grama Çomunidade Solidária, Dona Ruth Cardoso, a
anexa indicação, relativa a sugestões para criação
de um programa especial para atenção aos desem
pregados em situação crítica, que já tiveram venci
dos seus seguros-desemprego e que não possuem
no corpo familiar nenhuma renda para o mínimo sus
tento digno, pessoal e familiar.

Os cidadãos que comprovarem junto ao Minis
tério do Trabalho que se enquadrem nessa situação
serão cadastrados no município de sua residência
para se-beneficiarem da contratação temporária es
pecial, com recursos oriundos do FAT - Fundo de
Amparo ao Trabalhador (salário contratual), e com
contrapartida do município, que assumiria todos os
encargos sociais da referida contratação.

A cont~tação se daria com a apresentação de
projeto específico pelo município, amparado pela Lei
n.º 6.019174, com possibilidade de prorrogação, pro
porcionando a contratação de qualquer tipo de mão de
obra (inclusive profissionais litlerais especializados),
para atender as demandas SOCiais emergentes.

Sala das Sessões, 11 ~e março de 1998. - De
putado José Carlos Vieira (PFL - SC).

INDICAÇÃO N.!.!1.185, DE 1998
(Do Senhor José Carlos Vieira)

Encaminha sugestões à Presidente
do Conselho do Programa Comunidade
Solidária, Dona Ruth Cardoso, relativa
para criação de um programa especial
para atenção aos desempregados em si
tuação crítica que já tiveram vencidos
seus seguros-desemprego e que não
possuem no corpo familiar nenhuma ren
da para o mínimo sustento digno, pes
soal e familiar.
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Solicito que me seja encaminhado os termos principalmente no atendimento de obras e serviços
do convênio firmado entre o Ministério e a Prefeitura básicos à população.
de São Paulo, para a erradicação da Dengue. Considerando que essa Comunidade Solidária,

Sala das Sessões, 10 de março de 1998. - De- detém os conhecimentos dessa realidade, tanto da
putado Eduardo Jorge. necessidade do emprego, quanto dos problemas

municipais, é que além de enviarmos esta sugestão,
gostaríamos de que o assunto merecesse a análise
e opinião de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões, 11 de março de 1988. - De
putado José Carlos Vieira (PFL - SC).

Prezada Senl:lora,
Cumprimentando-a cordialmente, venho mui

respeitosamente a sua presença, em função dos
graves problemas que estamos enfrentando com
crescente taXa de desemprego no País.

Considerando nossa preocupação comum com
o assunto, permita-me sugerir a criação de um pro
grama especial para atenção ao desempregado em
condição mais crítica.

Trata-se da situação, de pessoas desemprega
das que já tiveram vencidos seus seguros-desem
prego e que não possuem no corpo familiar nenhu
ma renda para o mínimo sustento digno, pessoal e
familiar.

Os cidadãos que comprovarem junto ao Minis
tério do Trabalho que se enquadrem nessa situação
serão cadastrados no município de sua residência
para se beneficiarem da contratação temporária es
pecial, com recursos oriundos do FAT - Fundo de
Amparo ao Trabalhador (salário contratual), e com
contrapartida do município, que assumiria todos os
encargos sociais da referida contratação. .

A contratação se daria com a apresentação de
projeto específico pelo município, amparado pela Lei
n.º 6.019174, com possibilidade de prorrogação, pro
porcionando a contratação de qualquer tipo de mão de
obra (inclusive profissionais liberais especializados),
para atender as demandas sociais emergentes.

A nossa intenção é procurar atender famílias
que estão em situação difícil, até de manutenção ali
mentar, além de contribuir com os municípios que se
encontram em dificuldades financeiras para contrata
ção de pessoal para solução de problemas urgentes,



REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Com base no art. 38 do Regimento Interno,

que faculta ao Presidente da Câmara, de ofício ou a
requerimento de qualquer Deputado, instituir Comis
sões Externas para cumprir missão temporária auto
rizada, venho requerer a Vossa Excelência seja insti
tuída Comissão Externa destinada a investigar as
condições de financiamento do sistema de séguran
ça de võos domésticos da região aérea da Grande
São Paulo e cidades circunvizinhas.

Justificação

O Grupo Móvel de fiscalização criado pela Sefit
em 1995, teve uma atuação muito positiva e fez vá
rias operações de fiscalização bem articuladas no
sul do Pará, constatado em 1997 a prática de traba
lho escravo em 5 fazendas da região, onde estavam
escravizadas 450 trabalhadores.

Entretanto, é necessário termos conhecimento
dos procedimentos aplicados após a ação da fiscali
zação, de vez que recentemente tivemos conheci
mento de várias tentativas de cerceamento no traba
lho da Sefit.

Sala das Sessões, 11de março de 1998 - Paulo
Rocha, PT/PA.

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 2!! da Constitui

ção Federal e. no art. 115, inciso I do Regimento In
terno, solicito à Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro do Trabalho o pedido das seguintes
informações:

1) Relação das multas aplicadas pelá Se
fitlGrupo Móvel e DRT/PA em operações de fiscali
zação na área rural do Estado do Pará, com a espe
cificação das infrações cometidas, nome dos infrato
res e os valores das multas aplicadas, bem como as
demais providências tomadas pelo Ministério, no pe
ríodo de 1º-1-95 a 10-3-98.

2) Em relação ao item anterior, informar a si
tuação individual de cada processo na data de hoje,
informando se as multas já foram pagas, se houve
recurso, resultado dos recursos e encaminhamento
judiciais.
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REQUERIMENTO DI;. INFORMAÇÕES Segundo denúncias formuladas pelos próprios
N.!! 3.249, DE 1998 controladores de vôo, daquela região, as quais se fa-

(Do Sr. Paulo Rocha) zem acompànhi:u de documentos que as compro-
vam, aquele sistema estaria repleto de irregularidaSolicita informações ao Sr. Ministro

do Trabalho sobre multas aplicadas no des, inadmissíveis sejam quais foram os parâmetros
Estado do Pará. considerados.

E posto que a instituição desta Comissão Ex-
terna importe em ônus para a Casa, requeiro tam
bém - ainda nos termos do mesmo art. 38 do Regi
mento - seja este Requerimento submetido à final
deliberação do Plenário.

Estou absolutamente certa de que esta Casa,
ciente da importância de tais denúncias, não deixará
de apreciar irregularidades de tal magnitude, que, a
serem confirmadas, estão a colocar em risco a vida
de um sem número de cidadãos com real probalida
de de se envolverem em acidentes aéreos de pro
porções inusitadas.

Finalmente, em virtude de já estar plenamente
informada sobre o assunto,. mormente em virtude
das denúncias que me foram repassadas em reuniõ
es com integrantes; do sistema. de proteção ao vôo
da região de São Paulo, julgo-me em perfeitas con
dições de coordenar esses trabalhos, razão pela
qual, requeiro a Vossa Excelência seja eu designa
das como Presidente desta Comissão Externa cuja
instalação ora se requer.

Justificação

No último difl 4 de fevereiro, em reunião com
integrantes do, sistema de segurança aérea da re
gião da Grande São Paulo e cidades circunvizinhas,
fui exaustivamente cientificada das precárias condi
ções de segurança desta que se considera li mais
importante. região aérea do país, a qual inclui os
aeroportos de Sorocaba, Jundiá, Campinas, Congo
nhas, Guarulhos, Campo de Marte e o de São José
dos Campos, responsáveis, em conjunto, por 1.600
a 1.800 op~rações diárias de pousos e decolagens.

No entanto, a despeito da grande importância
dessa região, os investimentos em segurança, con
forme se tem alegado,. têm sido inversamente pro
porcionais ao crescimento do número de vôos. A par
de uma estrutura administrativa reconhecidamente
deficitária, há uma carência crônica de controladores
de vôo, principais responsáveis pela execução das
operações de segurança aérea, os quais trabalham
sob permanente condição de stress. Na verdade,
são tão deficitários os serviços de vôo naquela re
gião que já se constata, pelo menos, uma ocorrência
de -quase colisão" por semana, dado que, por si só,
revela a gravidade da situação. E, o que é mais gra
ve: presume-se que estejam plenamente conscien-
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tes desta situação tanto os administradores como as
próprias companhias de aviação.

Conforme padrões da própria Aeronáutica, se
riam necessários, para aquela região aérea de São
Paulo, pelo menos 125 operadores de radar devida
mente habilitados para a função, só havendo, po
r.ém, 87 desses profissionáis, dos quais apenas 45
em condições plenas de trabalho. Os demais, ou são
recém-habilitados, licenciados ou estagiários que, ir
regularmente, assumem postos de controle para ds
quais não estão plenamente habilitados.

Na maioria dos países, requer-se, para o e~er

cício dessa função, instrução mínima de segundo ou
até terceiro grau, enquanto que., no Brasil, o Ministé
rio da Aeronáutica l1ão exige senão o primeiro grau,
a despeito das constantes reclamações do Sindicato
dos Controladores, de Vôo, que contou, inclusive,
com a anuência do Ministério da Educação em res
paldo a esse posicionamento. O Chile, por exemplo,
já conta com um curso superior para formação de
controladores de tráfego aéreo.

E, conseqüente à não exigência de formação
especializada, massifica-se o recrutamento, acaban
do-se por oferecer ao controlador requisitado um sa
lário irrisório; incompatível com a responsabilidade e
importância do seu cargo. E, como desastrosa con
seqüência, deteriora-se a qualidade desses profi~

sionais arregimentados às pressas, dos quais nem
mesmo se exige o domínio da língua inglesa, absq-

lutamente necessária e insubstituível nesse tipo de
trabalho.

Trata-se, como se vê, de uma situação insus
tentável, já que há um perigo real e iminente de de
sastres aéreos continuados. E esse quadro agrava
se ainda mais em virtude da não exigência, no Bra
sil, de aparelhos como o TCAS - Traffic Collision
Alert System, que detecta a presença de aeronaves
a certas di~tâncias e ao qual se deve a não consu
mação de uma série de acidentes aéreos. Chega a
ser vexatório para os contrçladores de vôo brasilei
ros o relato, em congressos internaCionais, da não
exigência dessa aparelhagem em nosso País.

Estas foram, Senhor Presidente, as: denún
cias que 'recebi, e que precisam ser averiguadas
sem mais delongas. Esta Casa não pode se 'omitir
em face da presumida veracidade de tais afirma
ções e, daí, a premência dessa investigação. A tí
tulo de amostra, junto a este Requerimento cópia
de um "Relatório de Perigo" e de outras informaçõ
es pertinentes, tendentes a reforçar o que acabei
de relatar. '

Definitivamente, nãó podemos ser responsabili
zados, no futuro, por quálquer inércia na condução
desta questão, razão pela qual julgo tratar-se de
questão que ':merece um tratamento prioritário e de
máxima urgência.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - D,e
putada Dalila Figueiredo.
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Prezado Elo SIPAER

Para podermos "falar a mesma Ilngua" há necessidade de conhecermos a definição de lNCIDENJ
DE TRAFEGO AÉREO. divulgada pela DEPV no seu Estágio de Segurança de Vôo.

A nosso ver esta definição não é perfeira e poderá ser aperfeiçoada a qualquer instante. mas até

é a que vale e a essência do nosso trabalho de prevenção e investigação.

Agon. de posse dessa definição, será ITUlÍs fãci1 identificá-lo.

Alerto que 00554 expectativa é o primor de V54. pelo precnclúmento dos rdat6rios de perigo'

remessa a esta 5IPACEA. É lUSÍITI que tomaremos ciência do que esti ocorrendo na nossa área d,

jurisdição e poderemos acionar nominalmente o Elo 5lPAER local para iniciar a investigaç!o d

Incidente de Tráfego Aéreo.

Cordialmente

BARROS - Major Aviador

IPACEA

N9SlS0 endereço:

SOlUK:O REGDlIlL OC PRlJTECíio 00 llOO Df: siio PlIIUI (SIPACEA)
Rua Mons&nhor Antônio Pepe n- 416
810 Paulo .. SP
Q.4357-0aO

F~Fax(011)S42-2109
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de acidente

Março de 1998

da Sucursal de Bras/lla

o Boeing 737 que' transporta o
presidente Fernando Henrique
Cardoso se envolveu em um inci
dente com um Fokker 100 da TAM
em 5 de junho passado. Ainforma
ção foi divulgada pelo jornal "A
Tribuna", deSantos.

As 13h30 do dia 5; logo após ter
decolado, o avião de FHC cruzou
com o jato daTAM a uma distân
da de 1,5 milha náutica (2,77 km).

As normas de tráfego aéreo reco
mendam que o avião presidencial
mantenha distância de pelo menos
20 milhas náuticas (37 km) de ou
tras aeronaves.

O Boeing da FAB (Força Aérea
Brasileira) levava FHC de Brasfiia a
São Paulo para assistir ao velório
do diretor do jornal "O Estado de
s. Paulo", Júlio de Mesquita Neto.

No dia do incidente, o presidente
não foi informado do risco por que
havia passado. FHC só ficou. sa
bendo do problema quando 8:no
tecia vazoupara a imprensa.

Segundo a Folha apurou, o go
verno considerou o incidente
"muito grave", demonstrando
que a Aeronáutica não estaria pre
parada para atender vôos presi
denciais de emergência.

O piloto do Boeing presidencial,

José Montgomety'·MeU6'ft.'!eM1~

informou ~ ~p'n~ d~~coil do
.Cindacta 1 (Centro' :Inte de
Defesa Aérea: e ConttpJe r#.r..áf;,
go Aéreo) que as aeton~=~Qi
vam próximas demais. Atôtte>rd.
pondeu que estavaciente~i
solicitoumud~nçade,fo~q. . ~

·t
Semradar' 'I
Em 5 de ,jUnho, os~~ .40

Cindacta 1que.permite~I\l
panharilento visiJaI.dot~~

reo estavam desligados '~lAA
nutenção.Todo o contt6I~"Qo

pouso e decolagens das aeronaves
estava sendo feito por rádil:l..., .
. Segundo o Cecomsael'~(j;o.

de Comunicação Social ~o Mioü
térip ·da ·Aeronáutica), como lis
condições . meteorológic~i~nqn
"excelentest', a não-utilit:l~ ijo
radar não comprometeu ei:n11la41i
asegurança do presidente.

O piloto do avião enviou -reeJa
mação sobre o incidente' ao' Cln
daeta 1. O órgão desiM uma

·equipe para analisá-la ~otQU
medidas para aumentara~~
ça, sein especificar quais. .

A TAM não considerou que le
nha havido risco de colido. Se
gundo a assessoria de impraílsa,' o
aviador da empresa não stiRia que
o avião da FAB transportava FHC.
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Larry, 07:48 19/08/96 -o, RE: safety data per ate faei

from: l.arry <lrandall@asy..,ebOl. nasdae:faa.'gov>'
To: n'ruy de fr~tas eiarIini,n <ruyfeiar@uninet.eom.br>
Subjeet: RE: safety data pêr ate faeiIity
Date: Mon, ~9 Aug 1996 07~48:25 -0400
Encoding: 475 TEXT
pilot Reported Near Hidair Collisions
30 Nautical MiIes Irom Airport
1993 - June 19.96

PiIot Reported Near Midair Collisions
Reported by Faeility
1993- June 1996
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.23.350, DE 1998~

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita informações ao EXIn.2 Se
nhor Ministro do Trabalho sobre a Refor
ma na Lei Trabalhista.

Senhor Presidente.
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição

de 21 de janeiro, na coluna de política, publicou
uma matéria a propósito de declaração do Minjstro
Paulo Paiva, .segundo a qual o governo enviará
este ano ao Congresso uma ·segunda geração de
reformas· contendo emendas constitucionais e leis
ordinárias visando acabar,' entre outras coisas, a
unicidade sindical e o poder normativo da Justiça
do Trabalho.

Para o ministro, o fim da unicidade sindical
·permitirá, por exemplo, a criação de mais de um
sindicato numa região. para a mesma categoria·.
Quanto ao poder normativo da Justiça do Trabalho,
a proposta é extingui-lo, embora o ministro negue,

afirmando que, apenas, quer lidar mais espaço para
as negociações coletivas·.

Considerando que tais reformas, envolvendo
matérias extremamente polêmicas, enfrentarão re
sistências de diversos segmentos qa sociedade, e
tendo em vista a declaração dO.,ministro de que to
dos os estudos já estão prontos, dependendo ape
nas de avaliação do comando político do governo a
dat.a exata do seu envio ao Congresso; requeiro a V.
Ex.!!, fundamenlado no art. 50, § 2.2 da Constituição
Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que solicite ao senhor
Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, que nos envie o
anteprojeto de' tais propostas, acompanhado dos se
guintes esclarecimentos:

1) com base em que estudos foram elaboradas
essas propostas?

2) quais entidades ou segmentos da sociedade
foram convidados ou participaram da elaboração de
tais estudos?

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. 
Deputado Aldo Rebelo.
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PROJETO DE LEI N.S! 4.249, DE 1998 do comunidades bastante heterogêneas no que diz
(Do Sr. Edson Silva) respeito ao seu grau de desenvolvimento econômico

Obriga as empresas de transporte e social.
coletivo a manter, nos veículos dotados No campo do transporte público, já há algum
com sistema de bilhetagem automática, tempo países da Europa e América do Norte vêm
profissional encarregado de prestar aten- adotando sistemas automatizados para o controle do
dimento de bordo. acesso ao serviço de transporte coletivo por ônibus,

política que começa a ganhar impulso em diversas
O Congresso Nacional decreta: cidades do chamado mundo em desenvolvimento,
Art. 1.9. As empresas concessionárias ou per- entre'elas, algumas metrópoles brasileiras.

missionárias de serviço público de transporte rodo- Em linhas gerais, as principais alegações para
viário coletivó urbano são obrigadas a manter profis- a alteração do sistema convencional de bilhetagem
sional encarregado de prestar atendimento de bordo têm sido o continuado problema da evasão de recei-
nos veículos que disponham de sistema automat-
izado de controle de acesso. ta, que poderia ser eliminado com a automatização,

e a necessidade de se reduzir custos operacionais,
§ 1.2 ExcetUam-se do disposto neste artigo os mediante a retirada da figura do cobrador.

veículos com capacidade inferior a 20 (vinte) passa-
geiros. Enquanto ganha espaço a nova filosofia de bi-

§ 2.2 O profissional a que se refere este artigo Ihetag~m automática, pouco se tem refletido acerca
terá a função, prioritariamente, de auxiliar, no veícu- de seu impacto no mercado de trabalho de países

como o Brasil, com excesso de oferta de mão-de
lo, o ingresso, a acomodação e a saída de pessoas
portadoras de deficiência, idosos, crianças e gestan- obra, predominanteme.nte sem maior qualificação, e

baixo nível de crescimento econômico.
tes, bem como de prestar informações acerca. do iti-
nerário, da tarifa e da forma de aquisição de bilhe- A possibilidade de se abolir milhares de postos
tes, cartões ou fichas para utilização do serviço de d~ trabalho num curto espaço de tempo, especial-
transporte. mente em centros urbanos com sérios problemas de

Art. 2.? A fiscalização do disposto nesta lei in- desemprego, parece ser cogitada sem a devida cau-
cumbe aos Agentes de Inspeção do Trabalho, do Mi- tela, pondo-se acima de uma grave questão social a
nistério do Trabalho. expectativa de maior produtividade para o setor, be-

Art. 3.2 A inobservância do disposto nesta lei nefício esse que pouca repercussão pode ter junto
sujeita a empresa de transporte ao pagamento de ao conjunto de usuários.
multa no valor de R$300,00 (trezentos reais) a De fato, os maiores entraves à ampliação e me-
R$2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta, Ihoria dos serviços de ônibus urbanos encontram-se
além das circunstâncias da infração, a situação eco- na desarticulação das pOlíticas de transporte e desen-
nômico-financeira do infrator. volvimento urbano, no âmbito da maioria dos municí-

Parágrafo único. Os valores de referência das pios, na escassez de recursos públicos e privados
multas serão atualizados mensalmente de acordo para financiar o aumento das frotas, a adequação das
com o índice federal de correção dos débitos fiscais. estruturas viárias e a modernização dos sistemas.de

Art. 4.2 Esta lei entra em vigor 120 (cento e vin- gerenciamento, bem como na falta de prioridade que a
te) após a data de sua publicaçã~. matéria recebe nas agendas políticas.

A troca do sistema de bilhetagem, com a con-
Justificação seqüente demissão de todos os cobradores, portan-

O emprego crescente de recursos tecnológicos to, será medida marginal para o aperfeiçoamento
é das características mais marcantes'da sociedade dos serviços de transporte prestados por ônibus ur-

. neste fim de século. Suas conseqüências, ainda não banos. É possível, mesmo, que os investimentos
completamente avaliadas, podem variar enorme- aplicados na introdução do aparato tecnológico pos-
mente dependendo do ambiente econômico em que sam gerar, a curto prazo, pressão no sentido do re-
se processa. Quanto mais desequilibrado, mais pa- .cálculo das tarifas, comprometendo os 4suários.
tentes tomam-se os efeitos do fenômeno, tanto posi- Não se está querendo dizer, por certo, que fazer
tivos como negativos, no tecido social. uso da tecnologia, da automação, mais especificamente,

Dentre as várias vertentes tecnológicas, a au- seja iniciativa, por si, inconveniente. Apenas que, nas
tomação é uma das que mais vem sendo utilizadas, atuais circunstâncias por que passa o País: talvez seja
abrangendo atividades as mais variadas e alcançan- mais oportuno se dar prioridade, sempre que possível, à



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.I! 3.251, DE 1998

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Exm.1! Sr.
Ministro da Marinha, Almirante-de-Esqua
dra Mauro César Rodrigues Pereira, so
bre Anistia dos integrantes da Marinha
punidos por suas posições políticas no
período compreendido entre 2 de setem
bro de 1961 e 15 de agosto de 1979.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.!!, de acordo com o art. 50, §

2.º, da Constituição Federal, e art. 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicita
das ao Exm.º Sr. Ministro da Marinha, Almirante-de
Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, as se
guintes informações sobre Anistia de integrantes d!i
Marinha Brasileira punidos.por suas posições políti
cas no período compreendido entre 2 de setembro
de 1961 e 15 de agosto de 1979, a saber:

1) Quais as razões "que levaram o Ministério da
Marinha a não considerar a abrangência da Emenda
Constitucional n.º 26/85 no que tange à contempla
ção dos atingidos pela Exposição de Motivo n.º 13,
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força de trabalho disponível, como, aliás, preconiza exemplo, o tempo em que ele permanece no ar e o
a própria Constituição Federal, que inclui, entre os tempo determinado para ele ficar aceso, apagando
princípios gerais da atividade eGQnômica, a busca do antes de atingir o solo. E, mais ainda, os próprios só-
pleno emprego, assim como a valorização do traba- cios têm um grupo de recuperação, que acompanha
lho humano. com motocicletas a trajetória de seus balões, visan-

Em vista do exposto, contamos com o apoio de do a sua recuperação.
nossos ilustres Pares à presente iniciativa. Festivais de Balões, devidamente autorizados,

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - confonne o projeto em epígrafe, poderiam se tornar atra-
Deputado Edson Silva. ções turísticas, principalmente nas já tradicionais festas

REQUERIMENTO juninas do Nordeste do País, atraindo artistas e turistas
(Do Sr. Lima Netto e outros) de todos os lugares, como também proporcionando

empregos, o que ocorre em algumas cidades européias.
Requer regime de Urgência na apre- Os baloeiros têm o direito de soltar os seus balões

ciação do Projeto de Lei n.1! 4.189198 (desde que seja dentro das normas e técnicas necessá-
Senhor Presidente. rias), mantendo viva uma parte do nosso folclore junino.
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi- É verdade que os pequenos balões, construí-

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto dos sem meios tecnológicos, constituem perigo,
de Lei n.º 4.189/98 da Câmara Federal, qué acres- como também, quando não há regulamentação e
centa parágrafo ao art. 36 da Lei Eleitoral n.º 9.504 quando não há obediência a esta. Portanto, os infrato-
de 30 de setembro de 1997. res às normas estabelecidas pelo Projeto de Lei; conti-·

Sala das Sessões, de 1998. - Deputado Lima nuarão a ser punidos confonne a legislação vigente.
Netto e outros. O presente projeto pretende regulamentaressa práOCa,

paraque esIa bonita tradção a.ill.lla1, foIcIórk::a e carcderíslk::a.
de um dos rneIlores períodos de nossa existência, possa
conti1uarenfeilando, sem risCos, océu de nossas 0000es.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998 
Deputado Lima Neto.

PROJETO DE LEI N.1!4.250, DE 1998
, (Do Sr. Lima Netto)

Regulamenta o ato de soltar balões
juninos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.li Fica autorizado o ato de soltar balões juni

nos por Clubes de Baloeiros, devidamente registrados
no Corpo de Bombeiros que emitirá autorização especí
fICa, com data atualizada, válida para cada balão e obe
decendo as normas de segurança locais e técnicas.

Art. 2.º Esta lei entre em vigot na data de sua
publicação.

Art. 3.2.Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O medo de incêndios determinou uma proibi
ção e a inclusão no elenco das práticas\ delituosas
da legislação brasileira vigente a soltura de balões.

Os balões, peças tradicion,ais das festas juninas,
herança cultural dos irmãos portugueses, é um fato social
anaigado à infância, à juventude, às comemorações e ao
folclore brasileiro, no caso das festas juninas, sempre em
louvor a algum santo. Foram, constantemente, uma con
jugação de engenho, arte, diversão e solidariedade.

Devemos considerar que, com o tempo e por
causa dos riscos em soltar balão, que é impulsiona
do pelo ar inflado, aquecido pelo fogo, as associaçõ
es dos baloeiros foram modificando as buchas usa
das e foram modificando suas técnicas, como por
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ao Presidente da República, de 21 ,de agosto de mentos agropecuários e industriais, ou em qualquer
1964, publicada no DOU de 3 de setembro de 1964? programa de desenvolvimento social e econômico

2) De que forma este Ministério tem atendido para a região, os recursos decorrentes dos incenti-
os atingidos pela exposição de motivos acima men- vos instituídos por esta lei.
cionada e contemplados pela anistia da emenda § 1º. As opções para aplicação dos incentivos
constitucional n.º 26/85, relacionando-os? fiscais na forma deste artigo poderão ser usadas

Sala das Sessões, 11 de março de 1998 - pelo prazo de cinco anos.
Walter Pinheiro, Deputado Federal- PTIBA - Luiz § 2º. Optando pela aplicação em empreendi-
Eduardo Greenhalgh, Deputado Federal - PTISP. mentos de interesse para a recuperação econômica

Sr. Presidente, da Região Leste do Estado de Minas Gerais, nos ter-
Nos termos regimentais solicito a retirada de tra- mos deste artigQ, o contribuinte do Imposto sobre a

mitação do Requerimento de Informação n.º 3.238. Renda:
Sala das Sessões, 11 de março de 1998 - De-

putado Renan Kurtz. I - depositará a importância resultante da de-
dução do imposto de renda e adicionais não restituí-

PROJETO DE LEI N.!! 4.251, DE 1997 veis, em parcelas proporcionais às do recolhimento
(Dos Srs. João Magalhães e João Fassarella) do imposto no Banco do Estado de Minas Gerais

Dispõe sobre a criação do Fundo de (BEMGE), ou em outra instituição oficial de crédito
Recuperação Econômica da Região Leste previamente autorizada por autoridade competente,
do Estado de Minas Gerais. e comprovará o depósito perante o agente arrecada

dor, quando do pagamento de cada parcela do im-
O Congresso Nacional decreta: , posto devido;
Art. 1Q Fica instituído o Fundo de Recuperação

Econômica da Região Leste do Estado de Minas 11 - indicará, até seis meses após o recolhi-
Gerais, constituído de recursos provenientes das se- mento sem atraso da última parcela do depósito a
guintes fontes: que se refere o inciso anterior, o empreendimento a

I - recursos derivados nos termos do art. 3º, da que pretende destinar os recursos.
Lei n.º 8.617, de 16 de janeiro de 1991; § 3º. A importância depositada, na forma deste

" - dotações govemamentais de origem fede- artigo, será registrada pelo estabelecimento de cré-
ralou estadual, bem como auxílios, subvenções, dito..em conta especial, a favor do contribuinte, para
contribuições, doações de órgãos e entidades públi- efeito de fiscalização e aplicação.
cas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; Art. 5º. Os recursos a que se refere o artigo an-

111 - recursos resultantes de incentivos instituí- terior serão aplicados pela pessoa jurídica deposi-
dos pelo Govemo do Estado de Minas Gerais; tante sob a forma de participação societária.

IV - outras fontes estabelecidas em consonân- § 1º. As ações adquiridas com os recursos a
eia êom a legislação vigente. que se refere este artigo serão nominativas e in-

Art. 2º O Fundo tem por destinação prestar as- transferíveis pelo prazo de 5 (cinco) anos.
sistência financeira, sob a forma"de participação
acionária e de operações de crédito, a empreendi- § 2º. O valor das ações adquiridas com ret::ur-
mentos industriais e agropecuários, localizados na sos a que se refere este artigo será igual, no máxi-
Região Leste do Estado de Minas Gerais. mo, a 75% (setenta e cinco por cento), e, no mínimo,

a vinte e cinco por cento, do capital social da empre-
Art. 3º Poderão ser utilizados, nos termos desta sa assistida.

Lei, recursos de contribuintes sobre a Renda domici-
liados nos municípios referidos no art. 7º, para apli- § 3º. Decorrido o prazo previsto no inciso 11, do
cação no Fundo de Recuperação Econômica da Re- parágrafo 2º, do artigo anterior, sem que o contri-
gião Leste do Estado de Minas Gerais, nos percen- buinte tenha feito a indicação do projeto, os recursos
tuais fixados na Lei n9 8.617, de 16 de janeiro de serão transferidos para a conta do Fundo de que tra-
1991, ou em qualquer programa de desenvolvimento ta o art. 1º.
social e econômico com aquele objetivo. Art. 69 • Fica criado o Comitê Executivo para

Art. 4º. Observados os mesmos percentuais e Recuperação Econômica da Região Leste do Estado
a preferênci!i para invest!mentos, o contribuinte do de Minas Gerais (CEREAL), com competência para
Imposto ~obre a Renda domiciliado nos municípios administrar os recursos e incentivos pr~vistos nesta
referidos no art. 7º poderá aplicar em empreendi- lei.
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Parágrafo único. A composição e as atribuiçõ
es específicas do Cereal são fixadas por meio de de
creto.

Art. 72• Compõem a Região Leste do Estado de
Minas Gerais os seguintes municípios: Abre Campo,
Aimorés, Alpercata, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Al
varenga, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caiana, Ca
paraó, Capitão Andrade, Capútira, Carangola, Cara
tinga, Central de Minas, Chalé, Conceição de Ipane
ma, Conselheiro Pena, Coroaci, Córrego Novo, Cu~
paraque, Divino, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati,
Durandé, Engenheiro Caldas, Entre Folhas, Espera
Feliz, Faria Lemos, Fernandes, Fervedouro, Galilé1a,
Gonzaga, Goiabeira, Ipanema, ltanhomi, Itueta, Mu
tum, Pocrane, Resplendor, Santa Rità do Itueto, Tu
miritinga, Campanário, Coroaci, Frei Inocêncio, Go
vernador Valadares, Ipu, Imbé de Minas, Ipaba, Ipa
nema, Itabirinhade Mantena, Itanhomi, Itambacuri,
Itueta, Janpruca, Lajinha, Luizburgo, Manhuaçu, Ma
nhumirim, Mantena, .Marilac, Mátias Lobato, Matipó,
Mendes Pimentel, Mutum, Nacip Raydan, Nova Be
lém, Nova Módica, Orizânia, Pedra Bonita, Pedra
Dourada, Pescador, Piedade de Caratinga, Pocrane,
Raul Soares, Redutor, Resplendor, Rio Casca, San
ta Bárbara do Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa
Margarida, Santa Rita de Minas, Santana do Ma
nhuaçu, São Domingos das Dores, São Félix de Mi
nas, São Francisco da Glória, São Geraldo da Pie.
dade, São Geraldo do Baixio, São João de manteni
nha, São João do Manhuaçu, São João do orien"'
te, São José da Safira, São José do Mantimento,
São José do Divino, São José do Goiabal, São
Pedro dos Ferros, Santo Antônio do Grama, São
Sebastião do Anta, Sarda, Simonésia, Sobrália,
Soares, Taparuba, Tarumirim, Tombos, Touri
nho, Tumiritinga, Ubaporanga, Vargem Alegre,
Vieiras, Virgolândia, Além Paraíba, Argirita, Ca
taguases, Dona Euzébia, Estrela Dalva, Itamara
ti de Minas, Laranjal, Leopoldina, Palma, pirape
tinga, Recreio, Santana de Cataguases, Santo
Antônio do Aventureiro, Volta Grande, Antônio
Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Eugenó
polis, Faria Lemos, Miradouro, Miraí, Muriaé, Pa
trocínio do Muriaé, Pedra Dourada, São Francis
co da Glória, Águas Formosas, Ataléia, Bertópo
Iis, Carlos Chagas, Fronteira dos Vales, Macha
calis, Nanuque, Ouro Verde de Minas, Serra dos
Aimorés, Umburatiba, Frei Gaspar, Itaipé, Ladai
nha, Pavão, Poté, Teófilo Otoni, Presidente Soares.

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

Art. 9!l Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Região Leste do Estado de Minas Gerais
vem apresentando uma estagnação econômica des
de a década de sessenta, sendo que nos pequenos
municípios que a integram, a situação é efetivamen
te de decadênciaeconômica. Esse quadro tem con
tribuído para que' o leste mineiro apresente índices
socioeconômicos equivalentes aos observados no
Vale do Jequitinhonha e na Região Nordeste, ou
seja, os mais baixos do Brasil, especialmente quanto
aos aspecto de educação, s~úde, renda per capita e
migração.

Em termos de populaçãp, entre as décadas de
sessenta e oitenta houve uma redução de 17% na
região, passando, de 1.669.683 para 1.382.609 habi
tantes. Esse expressivo contingente populacional, ao
migrar para as grandes' metrópoles, especialmente,
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, vai con
tribuir para a degradação da qualidade de vida nes
sas capitais, com o aumento do número de favelas,
do emprego informal, da violência urbana, entre ou
tras externalidades negativas.

Mais grave ainda é :um olJtro fenômeno social
observado no leste mineiro - a expulsão de expres
sivo número de habitantes para o exterior. Com efei
to, a cidade de Governador Valadares, que é o maior
pólo regional do Leste do Estado de Minas Gerais, fi
cou conhecida nFlcionalmente como exportadora de
mão-de-obra para os Estados Unidos. Estima-se
que vivam naquele país 40.000 (quarenta mil) vala
darenses.

Porém, não é apenas Governador Valadares
que exporta habitantes. Todas as cidades do leste
mineiro têm algum de seus filhos buscando a sobre
vivência no exterior. Países como Portugal, Japão,
Austrália também já se constituem em pólos de atra
ção de significativo número de habitantes da região.
Na prática, o Brasil que sempre foi o país da espe
rança para imigrantes de diversos países, está tor
nando-se um exportador de brasileiros.

Os indicadores econômicos mostram que a re
gi&o também tem decrescido de importância no âm
bito do Estado de Minas Gerais. Para se ter idéia,
entre os anos de 1985 e 89 a sua participação no re
colhir;nento do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços (ICMS) foi reduzida em 20%, pas
sando, de 5,16% para 3,97%. Com a guerra fiscal
que atualmente é travada entre unidades da Federa
ção e mesmo entre regiões, as vantagens compara
tivas da região ficam extremamente comprometidas,
haja vista que, geograficamente, a mesma situa-se
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entre o Estado do Espírito Santo e o Vale do Jequiti
nhonha, áreas que já contam com incentivos fiscais.

Outros aspectos geográficos justificam a cria
ção de incentivos fiscais para a região. Fatores
como a baixa aptidão do solo para a atividade agrí
cola, baixo índice de precipitação pluviométrica e to
pografia irregular, além do baixo nível de investimen
tos, demonstram que é necessária a adoção de me
dida diferenciadas em termos de políticas públicas
para o leste mineiro.

Nosso projeto, ao estabelecer incentivos fiscais
para a região leste do Estado de Minas Gerais, em
muito contribuirá para a reversão desses indicadores
e para a melhoria da qualidade de vida da população
local. Além dos aspectos sociais e econômicos posi
tivos, também colaborará para que as capitais da re
gião Sudeste não sofram um aumento da pressão
populacional.

Merece registro ainda, o fato de que nossa pro
posição não gerará redução da receita tributária e
nem aumento de despesa. Os incentivos fiscais pro
postos já estão previstos no âmbito da Lei nº
8.167/91, que disciplina a aplicação de parcela do
imposto de renda em fundos de desenvolvimento re
gional. Ao permitir a aplicação desses recursos no
leste mineiro, estaremos apenas possibilitando a
realocação de recursos para uma das regiões mais
carentes do País.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nos
sos eminentes Pares na certeza de que, aperfei
çoando o nosso projeto, haverão de transformá-lo
em lei das mais oportunas.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. 
João Magalhães, Deputado Federal - PMDBIMG 
João Fassarella, Deputado Federal- PTIMG.

PROJETO DE LEI Nl!4.252, DE 1998
(Do Sr. Ronald Lavigne)

Estabelece proibição de venda, em
embalagens de vidro, das bebidas que
especifica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida, em todo o território nacio

nal, a comercialização de cervejas, refrigerantes,
água mineral, sucos de frutas, naturais.e artificiais, e
repositores hidro-eletrolíticos em embalagens de vidro.

Parágrafo único. O uso de embalagens de vi
dro nas hipóteses citadas no caput deste artigo é
considerado nocivo à saúde pública e perigoso para
o consumidor, para todos os efeitos legais.

Art. 22 A infração à presente lei, apurada pelos
órgãos responsáveis pela saúde pública ou pela pro-

teção ao consumidor, nos níveis federal, estadual e
municipal, sujeita o fornecedor, sem prejuízo das de
terminações da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, além da apreensão de que trata o art. 32 , às
seguintes sanções, graduadas, os termos de regula
mento, de acordo com a gravidade das irregularida
des e o dano potencial ao consumidor, com o volu
me da comercialização e levando em conta eventual
reincidência:

I - multa de até 500% do valor de cada produto
irregular;

11 - suspensão da atividade comercial por até
dez anos;

Art. 3º Uma vez constatada a inadequação do
produto em comercialização no País ao disposto no
art. 1º desta lei, o mesmo será apreendidQ. pelo Po
der Público.

§ 12 Será declarado o perdimento dos produtos
apreendidos e sua incorporação ao patrimônio públi
co da entidade responsável pela apreensão se confi
gurado dolo do seu proprietário atual, ou se esgota
do o prazo ,regulamentar para que providePicie a
adequação dos produtos ao disposto no art. 12, ou
para que promova a exportação dos mesmos.

§ 2º Não se comprovando comportamento do
loso, o produto apreendido, nos termos do regula
mento e enquanto permanecer desconforme com o
disposto no art. 1º desta lei, pode ser liberado para
exportação, não se admitindo em nenhuma hipótese,
~ua comercialização no mercado interno.

Art. 42 A autoridade fiscalizadora poderá depositar o
produto apreendido no próprio estabelecimento onde esti
ver sendo produtivo ou cornerdalizado, constituindo o reB

pectM> responsável fiel depositário, sob as penas da lei.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta

lei em 90 (noventa) dias contados da data de sua
publicação

Art. 6º. Esta lei entra em vigor 180 (cento e oi
tenta) dias após a data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-~ as disposições em contrário.

Justificação

Os recipientes de vidro são responsáveis por
grande número de acidentes, notadamente domésti
cos, muitas vezes, desgraçadamente, com gravida

. de, deixando seqüelas permanentes e envolvendo
crianças, usuárias normais de boa parte dos produtos
citados.

Ora, existindo aQ alcance dos produtores de
bebidas alternativas mais seguras, tais como o plás
tico e o alumínio, levando em conta ainda que o uso
de tais materiais n~o implica aumento significativo
dos custos - do que é testemunho a venda atual, a



Sala das Sessões; 11 de março de 1998. 
Aldir Cabr~l,Deputado Federal, PF~RJ.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Aldir Cabral e outros)

Requer regime de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n2 de
1998, que"Altera a redação do 'Art. 4i da
Lei n2 9.612 de 19 de fevereiro de 1998,
que in$titui o' Serviço de Radiodifusão
Comunitária".

Senhor Presidente:

Nos tel1Tlos do art. \~ 55 do Regimento Interno,
requeremos regime de urgência na apreCiação do
Projeto de L~i n.!! 4225 de 1998, que "Altera a reda
ção do Art. 4.!! da Lei n2 9.612 de 19 de fevereiro de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comuni
tária".
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preços compatíveis com os produtos em recipientes Queremos crer que a matéria, como outras que
de vidro, de bebidas envasadas com estes materiais colaboram para um melhor tratamento para o consu-
-, consideramos oportuno impor, como norma de de- midor, constitui importante contribuição para uma
fesa do consumidor, o abandono da matéria-prima melhor qualidade de vida da popula~o, tanto quanto
prejudicial à saúde. para a modernização da indústria naciQnal, razões

Observe-se, por outra feita, que a imposição pela quais queremos e esperamos o apoio de nos-
legal, tal como proposta, garante também igualda- sos Pares.
de nas condições de concorrência, já que todos os Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De-
fornecedores dos produtos em território nacional - putado Roland Lavigne.
definição que, pela inteligência do Código de Defe
sa do Consumidor, inclui fabricantes, comerciantes
e importadores -, seriam obrigados a enquadra
rem-se a um só tempo. Por outro lado, concede-se
largo período de seis meses de vacatio legis para
que se procedam as adaptações, evitando, pelo
açodamento, o afastamento do mercado dos for
necedores eventualmente menos capitalizados, in
capazes de realizar, de pronto, as alterações
necessárias.

Buscou-se, por fim, no presente projeto, respei
tar o princípio constitucional de individualização da
pena conforme a gravidade do ato, tanto quanto pro
curou-se não se confundir com pena a apreensão
das mercadorias irregulares, realizada tão-somente
a bem do interesse público, havendo incorporação
ao patrimônio da entidade responsável pela fiscaliza
ção apenas se quedar inerte o fornecedor em regu
larizar tempestivamente a mercadoria, por exemplo,
providenciando envasamento regular, ou exportando
o produto.
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.612, de 19 de feve

reiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º As emissoras do Serviço de Ra
diodifusão Comunitária atenderão, em sua
programação, aos seguintes princípios:

I ~ preferência a finalidades educati
vas, artísticas, culturais e informativas em
benefício do desenvolvimento geral da co
munidade;

11 - promoção das atividades artísticas
e jornalísticas na comunidade e da integra
ção dos membros da comunidade atendida;

11I - respeito aos valores éticos e so
ciais da pessoa eda fámília, favorecendo a
integração dos membros da comunidade
atendida;

IV - não discriminação de raça, reli
gião; sexo, preferências sexuais, convicções
político-ideológico-partidárias e condição so
cial nas relações comunitárias.

§ 1º As programações opinativa e in
formativa observarão os princípios da plurali
dade de opinião e de versão simultâneas em
matérias polêmicas, divulgando, sempre, as
diferentes interpretações relativas aos fatos
noticiados.

Justificação

§ 2!! Qualquer cidadão da comunidade
beneficiada terá direito a emitir opiniões so
bre quaisquer assuntos abordados na pro
gramação da emissora, bem como manifes
tar idéias, propostas, sugestões, reclamaçõ
es ou reivindicações, devendo observar ape
nas o momento adequado da programação
para fazê-lo, mediante pedido encaminhado
à Direção responsável pela Rádio Comunitá
ria.
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PROJETO DE LEI Nº 4.225, DE 1998 Pretende o presente projeto de lei aperfeiçoar
(Do Sr. Aldir Cabral) o texto do art. 4º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro

"Altera a redação do art. 4º da Lei n!! de 1998, suprimindo de sua redação original todo o
9.612 de 19 de fevereiro de 1998, que ins- atual parágrafo primeiro, mantidos o caput, os inci-
titui o Serviço de Radiodifusão Comunitá- sos e os dois demais parágrafos devidamente renu-
ria." rnerados.

É que o referido § 1º contraria o texto de todo o
art. 4º da mencionada lei, sobretudo o que vem ex
presso no inciso IV e nos atuais §§ 2º e 3º. A impos
sibilidade de manifestações prosélitas gera o princí
pio da discriminação contra um conjunto de manifes
tações e de convicções que integram o dia-a-dia da
comunidade e de seus integrantes.

Ao tempo em que a lei se toma discriminadora
quando se opõe ela mesma a si própria, se confron
tados o atual § 1º com o Inciso IV, esta mesma dis
crepânciaocorre em relação aos dois preceitos com
o bem preceituado nos atuais §§ 2º e 3º, que permi
tem nas rádios comunitárias a apresentação de "pro
gramações opinativa e informativa" que "observarão
os princípios da pluralidade de opinião e de versão
simultânea em matérias polêmicas, divulgando, sem
pre, as diferentes interpretações relativas aos fatos
noticiados".

Ora, como subsistir pluralismo ante a proibi
ção do proselitismo, vedação esta que discrimina o
direito à manifestação de convicções político-ideo
lógico-partidárias? E pior, como se assegurar, se
mantido o atual § 1º, a "qualquer cidadão da co
munidade" o direito "a emitir opiniões sobre qual
quer assunto..."?

Assim, em suprimindo de sua atual redação o
Parágrafo 1º, o art. 4º da Lei nº 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998, passa a ter conteúdo absolutamente
democrático, liberando as comunidades atendidas
pelo modelo de radiodifusão comunitária para que
possam expressar livremente todo e qualquer pen
samento, sem os limites de uma censura prévia, di
tada por uma lei que, se boa no seu conjunto, peca
no ponto abordado, onde se maculou por expressõ
es antidemocráticas, absolutamente discriminatórias
e indesejáveis.

O presente projeto de lei é constitucional, tem
juridicidade assegurada e boa técnica legislativa e
se insere entre' as proposições que visam aperfei
çoar leis vigentes e o próprio processo legislativo.

É a justificação.
Sala das Sessões, de de 1998. - AI-

dir Cabral, Deputado Federal, PFURJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 3.252, DE 1998

(Do Sr. Aldir Cabral)

rio.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Cunha Lima e outros)

Requer a criação de Comissão
Externà.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 52, § 6º do Regimento Inter

no, requeiro a apreciação, pelo Plenário, da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 1995, de mi
nha autoria, que "dá nova redação ao art. 14, pará
grafos 1ºe 2º e acrescenta inciso."

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - Deputado
Emerson Olavo Pires.

Senhor Presidente,
Com base no art. 38 do Regimento Interno, re

queremos de V. Ex!! a"constituição de Comissão Ex
terna para verificar a situação de calamidade pública
em que se encontra a área do lixão d~ cidade de Ca
rapicuíba.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - Deputado
Cunha Lima - Deputado João Paulo - Deputado
Fernando Zuppo - Deputado José de Abreu.

INDICAÇÃO N9 1.186, DE 1998
(Do Sr. Mendonça Filho)

Sugere ao Presidente do Banco
Central a análise criteriosa e a observân
cia da legislação vigente nos processos
de privatização de empresas controladas
pelos Estados, Distrito Federal e Municí
pios.

Ilustríssimo Presidente do Banco Central:
Dirijo-me a V. Sª pam expore reMndicar o seguinte:
1. Tendo chegado ao meu conhecimento quê

operações de crédito d~ antecipação de receitas
provenientes do processo de desestatização de em
presas controladas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios estão sendo processadas sem a devida
observância das resoluções do Senado Federal rela
tivas ao endividamento público, requeiro ao Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administração e
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Solicita informações ao Ministério i) quais os fundamentos e os dados atuariais
da Previd~ncia e Assistência Social so- que alimentam a idéia de permanentes déficits na
bre as receitas da Previdência Social. Previdência Social e quem responde pelos cálculos

Senhor Presidente: atuariais em questão?
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De-

Federal, e nos arts. 24, inciso I, e 115, inciso I, do Re- putado Aldir Cabral.
gimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social o seguinte pedido de informações:

Tendo em vista que tramita nesta Casa Pro
posta de Emenda à Constituição nº 33, de 1995, que
busca reformular todo o sistema previdenciário e
considerando que a justificativa para estas mudan
ças baseiam-se em informações de que o déficit
operacional da Previdência Social hoje existente ten
deria a se elevar sobremaneira se os parâmetros
para a concessão de aposentadoria não forem modi
ficados, julgamos de fundamental importância a ob
tenção de dados estatísticos e atuariais que nos pro
piciem melhor conhecimento da matéria.

Assim sendo, perguntamos:

a) qual o número de beneficiários da Previdên
cia Social, discriminando por categoria (aposenta
dos, pensionistas, em auxílio-doença, etc.

b) qual a relação de dependência da Previdên
cia Social, isto é, qual a r~lação entre o número de
contribuintes e o número de beneficiários do regime
geral de previdência social?

c) quais as receitas da Previdência Social, dis
criminando o montante de recursos que foram arre
cadados em 1997 e em 1998, até o mês corrente?

d) qual a participação percentual das loterias ofi
ciais no montante de recursos destinados à Previdên
cia Social em 1997 e em 1998, até o mês corrente?

e) onde, e em que percentuais, foram aplica
dos os recursos da Previdência Social em 1997, até
o mês corrente?

f) qual a despesa com o pagamento de pes
soal, ativo e inativo, da própria Previdência Social e
com os convênios patronais de suas autarquias para
com seus servidores nos anos de 1997 e de 1998,
até o mês corrente?

g) qual o valor do patrimônio irl)obiliário da Pre
vidência Social e a relação entre despesa e receita
gerada por este patrimônio em 1997 e em 1998, até
o mês corrente?

h) especificar o uso destes imóveis: se estão
sendo utilizados por entes de direito público ou pri
vado e a que título, e se estão alugados ou não.



Brasília, 11 de fevereiro de 1998

OF.INº 17/98

Excelentíssimo Senhor Homero Santos
Presidente do Tribunal de Contas da União
Brasília - DF
NestaSala das Sessões, 11 de março de 1998. - De

putado Mendonça Filho.
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Serviço Público o envio de pedido de informações ao das Resoluções nº 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997,
Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de todas do Senado Federal, que disciplinam o endivi-
se efetuar a contratação das operações citadas sem damento público.
os pareceres do Banco Central do Brasil e da Comis- É lícito contratar as operações da espécie sem
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal e os pareceres do Banco Central do Brasil e da Co-
sem a aprovação do Senado Federal, em cada caso. missão de Assuntos Econômicos do Senado Fede-

2. Indico como causa de estranheza o proces- ral, e sem a aprovação do Senado Federal, em cada
so de desestatização da Companhia Energética de caso? Quais as normas que asseguram este proce-
Pernambuco - CELPE, principalmente em razão das dimento especial.
recentes e negativas experiências com a privatização
do setor elétrico, de grande repercussão nacional. Mendonça Filho, Deputado Federal.

3. Diante do exposto, venho reivindicar a V. Sª
especial empenho e criteriosa an.álise dos proC,essos
de privatização de empresas sob controle acionário
dos Estados, do Distrit0 federal e dos Municípios,
de forma a que se atenaam a todos os requisitos da
legislação vigente.

OF.lGAB.lNº 89/98

Brasília, 11 de fevereiro de 1998

ExmºSr.
Deputado Osvaldo Biolchi
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público
Câmara dos Deputados
Nesta

Sr Presidente,

Tendo em vista o disposto no art. 210, I, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, que só permite àquela"Corte'responder às
consultas formuladas, no âmbito da Câmara dos
Deputados, por seu Presidente ou por Presidente
de Comissão técnica ou de inquérito, requeiro a V.
Exª formular ao Tribunal de Contas da União a se
guinte consulta:

É do nosso conhecimento que o Governo Fe
deral, por intermédio de instituições financeiras ofi
ciais, especialmente do Banco Nacional de Desen
volvim~nto Econômico e Social, vem concedendo
aos Estados, Distrito Federal e Municípios créditos
com o objetivo de antecipar receitas provenientes do
processo de desestatização de empresas controla
das por estes entes federados, e que estas operaçõ
es estão sendo encaminhadas sem a observação

Sr. Presidente, ,
Atendendo a pleito formulado pelo nobre Depu

tado Mendonça Filho, membro da Comissão, venho
formular a essa Corte de Contas, com base no art.
210, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, a seguinte consulta:

Objetivando promover a privatização de empre
sas sob controle acionário dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, o Governo Federal tem,
por intermédio das instituições financeiras oficiais fe
derais, especialmente do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social, concedido, a estes
entes federados, créditos com o objetivo de anteci
par receitas provenientes do processo de deses~at!

zação de suas empresas.

Tendo chegado ao nosso conhecimento notí
cias de que estas operações estãç sendo proces
sadas sem a observação das Resoluções nº 69 e
70, de 1995, e nº 12, de 1997, todas do Senado
Federal, que disciplinam o endividamento público,
consulto se é lícito contratar operações da espécie
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e da
Comissão de Assuntos· Econômicos do Senado
Federal e sem a aprovação do Senado Federal,
em cada caso, e quais as normas que asseguram
este procedimento especial. - Osvaldo Biolchi,
Presidente.



Il.W, de 15.12.95.

IlSF, de 15.12.95.

RESOLUÇÃO N270, DE 1995

Autoriza os Estados a cOlltmtar opemções de crédito previs-.
tas no I'r0l:mma de Apoio à Reestrutumção e ao Ajuste FiSéafde
Estados.
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SENADO FEDERAL ._._.__ -M

-

- Vencimento Ouantidade Tipo

12-6-1997 75.000.000 P

- 12 -6-1998 75.000.000 P

12 -6-1999 75,000.000 P

- 12 -6-2000 76.000.440 P

• __o 301.623.440 '-

--.!!al:!:p'ase

__!':.:!!:2~

__!'::!H~__
__I':.:!!-2~

12 -11-95

TOTAL

g) forma de colocação: através de oferta pública nos tem\Os da Re.~olução n2
565, de 20 de selcmbro de 1979, do Banco Central do Brasil;

h) autorizllção legislativa: Lei n!! 5.743, de 6 de outubro de 1995.
I'arágrafo único. Os títulos emitidos na fonna prevista na alínea r serão re

gistrados no Cetip, por se tratarem de tftutoscmitidos para pagamento de precató
rios judiciais.

Ar!. 32 O prazo para o exercício da autorização é de cento e oitenta dias conta
do a partir da data de sua publicação.

Art. 42Esta Re.'io1ução entra em vigor na data de sua publicação.
Senmln Federal, 15 de dezembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

DSF, de 16·12·95.

AL, eujos recursos serio destinados à liquidação do r- oitavo preca·
tórios judiciais pendentes, bem como de oficios requisitórios com·
plementares por decisão de Acórdão do Tribunal de Justiça do Es·
tado.

O Senado Federal resolve:
Art. 12 É autorizado o Estado de Alagoas, nos termos da Re.<olução n2 li, de

1994, do :"enado Federal, a emitir Letras Financeiras do Estado de Alagoa~ - LFf
AL. cujos recursos serão destinados à liquidação do 72 oitavo de precatórios judi
ciais pendentes, bem como de ofícios requisitórios complementares por decisão de
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado.

Ar!. 22 A emissão autorÍ7:ada no art. 12 será realizada sob as seguintes condi
ções:

a) '1uautidadr: 301.623.440 (lre7.cntos e um milhões, seiscentos e vinte e três
mil e quatrocentos e quarenla);

b) Illodlllidade: nominativa-transferível;
e) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFf, criada pelo

Decrelo- Lei n2 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) pmzo: até cinco m1OS;
e) valor nominal: 1,00 (um real), nas respcclivas datas-base;
f) camcteristieas dos títulos a serem emitidos:

---_..-. -- -.-'._-----.- -------'~12.()LQÇ'9ES.:J2~~__.,
lU)

que lmla o art. 2
2

da Lei n2 R.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as
amorlizações, juros e demais encargos das dfvida~ ali mencionadas, deluados no
mês nJllerior aI) do pagamento da referida prestação.

Ar!. 2R. () disposto nesta Resolução não se aplica à~ atuais aUlarquias linan
ceifas.

Ar!. 29. A inobservância das disposiçf>cs da presente Resolução 'sujeitará os
Estados, o Distrito Federal. os Munidpios e sUa~ resl>cctiva~ autarquia~ à~ sanções
previstas em lei nesta Resolução.

Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 31. Revogam·se as disposições em contrário, especialrnenle a Resolução

n2 li, de 1994.

Senado Federal, 14 de dezembro de 1995. - Senador José Samey, Presidente.

RESOLUÇ,\O Ng 71, llE 1995
Autoriza o E.'ilado de Ala~oas a emitir 301.623.440 (trezentos

e um milhões, sei'icenlos e vinte e três mil e qUlltrocentos e quaren
ta) de Letra.'i Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoa.'i _ LFr _

o St.'nado Federa I ;esol vé:

Art. 1
2

São os Estados mJlori7'1dos a contratar as operações de crédito, inclusi
ve os compromissos f a~ condiçf>cs, previstas no Programa de Apoio à Rcestrutura_
çiio e ao Ajuste Fiscal de Estad()s e SU:L'i alterações.

I'anígmfo único. O monlJUlle e o serviço das operações de crédito de que tra
ta este artigo não serão computados, no exercício financeiro em que forem cele.bra
dos os respectivos contratos, nos limites previstos no ar I. ,t~, I e 11 da Re.~(\luç,'iI":n2m. de 1995.

Art. 2
2

Não se llplicmn a esta Resolução os seguintes dispositivos da Resolu-
ção n· fi9, de 1995, do Senado Federal:

1·- arl.13,IV, VI cVIII, e § 12;
11- art 18.

Art. 3
2

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federa!, 14 de dezembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.
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J\rt. ... Est.a
pUbllcac.ao.

e1ata ae

Sen.dor JCS~ SARNEY
P:e~adente ao 5enaao Federa ...

sua Cl comcrovac"o 00 cu:::or~.f!nto 00 dl:'500,st.O no:,> arts. :~ ~ 2:.;:
Con5t11:U1.Co\O feoera•• e na Le~ Como.r.emencar r.- 52. oe 2"; oe mArco
! 995. aS51.m como c:: pleno exercJ.C:'c Da coftlP4ttenclil :rlt)utar
conterlda o~la Constlt.UJ..::Ao feoer.':.

Art:. 4- Esta Reso.Lucao ent.ra em vlqor r,a data
puolJ.cacao.

faco saber que o Senaao federa; dcroVOU. e eu. Jose Sarney.
Pre:u.dente, nos termos ao ar:.. <c. ltetn 28 do fl,eqlfllem::c :~:'erno.

promuLqo a sequ1.nte

Senador JCS~ SARNEY
PreSiOe:llce co Senaao fe~era.

RESOLUCÃO
NQ 11, OE 199'

fdCO SilDer ot.:e o Senaco fl!oetJ.. AProvou. t!' eu. Jose Sdrnel'
Pre:Sldent.e. nQ~ termos ::.: art ...6. lcem 2E 00 Reqll11cnto ::::e:'nc
promulqo a sequlnt.e

Autorlza o :'5taaO ce Roncoo1.a a ccntratar
apee.coto ce creOl to se:: o a.::lParo do
Proar&Jll,A ce AD01.0 11 Ree:n:cU1::uraCao e ao
AJuste f15cal :Je L.onqo Prazo oos E:st.aaos.

o &enado Feo-ral re15oive:

Art. 1- t o Estado de Rond6nla aut.orl,%ac10 a cont.rat.ar c:Jerac:,A,o
de: cr~di.to 50D o .amparo Q:] Proqrama oe ApO.lO á. Re:e5t.ruturac~0 e ao
A,u:Jte F13cal de .Lonqo Pr::azo aos Estados.

Pariqrafo unlCO. O concrACo aut.otlzado nos certlos de:ste artlqO
l5t!l:'i subaetldo a Comls• .lo de Al5sunt.os EconOmlCO$# para apreClac.lo no
prazo ae qu1.nze d..1.;as. CU10 par~cer sera ObJeto de áellceracoto pe.10
PJ.enir1.o do Senacso Federal..

Art. 2- A operacio de crtdltO reterlda no artlco am:en.o: tera
a. aeyaxu .. cs l.,.e. t·tr9wu"e~·K'••••+-'--------- _

ai v.lor: 5aldo dos eu:orestlJ:lOS f! !lnanclamentos 'uo:.o a Caixa
Econó1B..1.ca federal. inc:luSlve 05 concedidOS ao tUlparo aos Votos 0iN
162/95. 175/95 e 122196. e ao Banco ao BrasIl 5.A. conCeCU.ac cc: case
no Voco CiN 31/96. at.ual1.zadO na fonu das clausulas e:lt.1pu1.loas no
retromenC1.onAao Protocolo ae AcordO:

bl encarqo5:
- Juro,: 6' •.•• IseiS por cento ao anol;
- .tual1.zac.lo do :sa.l00 oeveoor: ::lensall1en~e pelo IGP-DI;
cl prazo: qu.1nze ~LOO.s:

dI qarant~a.: receleaz prOprlils. a.s !::-llnsferenclils
conseltuCl,onA1S e os cr~d1.to$ a~ que trata a Lel Complementa:- n- 81.
de 13 de .eC~ro de 1996;

eJ cond1.cOe:s de p&qamenco:
- amort,lzoI.clO extrilorc11narla: 2Dl IVlnte por cento I do VAlor do

r.f1nAnc~"ento da Dl'Vlâa. por Qca:nl.o do Le.llAo df! P:'1VatLzac30 das
Centr.1:1 El.tr1c." de RondOn.1a - CERON# na.:s cond.1cÕe,s prevlStils no
Protocolo d. AcorC1o;

- -...ort1:taclo: em parcelas mensa1S, pela.. eAbela pr1ce e
l1a1cado. • 15' (q\11.nze ~r cento' 0& Recelca Llqu1da Real - JU.R 
....al do..&stado,..

Art.; 3- O Estado deverA. por ocas110 da oI.:SSlnaturA dO COntrAto
d. refina.nc1....nto. apreSenear# para encuu.nh&1leneo ao Senado Federal#
o•••qulnte cioc:u.entos:

a) autor:a,.:ae&o leQ.1.1atl'Vil para r.alizaClo do
r.t1na.nc:1....nto;

bJ cert1d.1o· neqat1va d~ d~b1to Junto ao INSS, cert1.C1lo de
qu1tac.ao de tr1buto:l federals. cere1!icaao de requ.1.arlcade oe 51.~U.aÇ"o

do FGTS e declaraç.a.o de adJ...mpltncu Junto ao S15CUla F1nanCe1.ro
HactoCL1.:

RESOLUÇÃO
H9' 12. DE 1997

iUtera J; ll.e50lucao r,J "':;. ae 1995.
Senado federal. que aUCOrlza os Escaaos
concratarem oper.cOes ae credlto c:-eVl.5ta
no ProcrUla oe ).p0.10 a Reestrucuracao .J

")usce fiscaL dos Est..aaos.

o &anado Fed4.r:al resolve: ~

Art.. 1- O ar~. l- aa Resolucio n ilo 10. de 1995# do s~n!dt
Federal. pa:&s.. 01 vlqorar. acresc1do dos Seql11nt.cs paraqr.atos.
l:ranstormolnaO-5l!! a atual. p.araar.ato un1Co .. S 1·:

"S 2- Os coneratos autor1zados nos termos deste art.1ao.
como nos termos 00 P:,oarama a~ Reestru:urac.to t ao AJUSte f1.5Ca.J
Lonqo Prazo 005 E..5taoos. ser.o stmQetloos a CaallssAo de .A.5suntu~

E.conOm.1COS# para. .aprt!c1aCaO no prazo oc qu.1nze d,1"s~ CUJO p.recer :Jer~

ObJeto ae dehherac.to pelo Plenarlo do SenAdO federaL
5 3· Em nennuma· n.100te:!e sera eXaJDlnaOO pe.1o Senado federa.:.

ped.1do de aueor1zac.lo para oi contraCac.lo ae operac.lo de crealto. na.!
~~~:~~~e.s~e5ta ReSOluci1o# sell:l que o mesmo conteM.a as sequlnteS

aJ rece.1ta liqu1da mensal do E:st.ado:
bl acneante aas dlvldas que se pretende neqoclar. M

Ar'C. 2- Esta Reso.luc.lo entra em vlqor na data de :sua
publ.lcaç.to.

Senador JOst SAJUlEY'

Pr••idente dO Sanado Federal

.Faco Saber que o Senado federa.!. aprovou# e eu, Jos~ Sarne\~

~~~:~~:~t::.se~:5.ln~:0l0S 00 ..r~.. .cu. lUA 28 do Reqlaento lneernc.l

RESOLUÇÃO
N9 13. Dt "97

Retifica a a11ne. "eM do Art. 2- da
R.soluç.,lo n- S. de 1996# dO 5enl.oo

113.13

51.48
149.16

Em

104,28
271.91

211.10

56.71
149.16

139.39111.5137.17
ImpreDsa Nadoaal
...uaaanan Sc.ellnl

,~ OI onJlnall Ce\tM ser rn~ na Sccio de Sekdo e R~ de MIItinH. IKI 7h lO""" àll6h.
~ rICUlaYl::io deveMl"~porncruo." DivlJiaae JonwsOfic:i8.i&. DO pcaa c1ccmco .,. .'luàhC:ldr

~ valem.. puttr oe lUa e;cuvaçto e nio InclUtm os~sos. que podan lCt adquiridos~rc,
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Mendonça Filho)

Requer o envio de Indicação ao Ban
co Central, relativa à privatização de em
presas controladas pelos Estados, Distri
to Federal e Municípios.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Sª seja .encaminhada ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugerindo aná
lise criteriosa e a observância da legislação vi
gente nos processos de privatização de empre
sas controladas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Mendonça Filho.

INDICAÇÃO Nº 1.187, DE 1998
(Do Sr. Mendonça Filho)

Sugere ao Ministro do Planejamento
e Orçamento a análise criteriosa e a ob
servância da legislação vigente nos pro
cessos de privatização de empresas con
troladas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento e do Orçamento:

Dirijo-me a V. Sª para expor e reivindicar o
seguinte:

1. Tendo chegado ao meu conhecimento que
operações de crédito de antecipação de receitas
provenientes do processo de desestatização de em
presas controladas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios estão sendo processadas sem a devida
observância das resoluções do Senado Federal rela
tivas ao endividamento público, requeiro ao Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público o envio de pedido de informações ao
Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade
de se efetuar a contratação das operações citadas
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe
deral e sem a aprovaçãó do Senado Fe'deral, em
cada caso.

2. Indico como causa de estranheza o proces
so de desestatização da Companhia Energética de

Pernambuco - CELPE, principalmente em razão das
recentes e negativas 'experiências com a privatiza
ção do setor elétrico, de grande repercussão na
cional.

3. Diante do exposto, venho reivindicqr a V. Sª
especial empenho e criteriosa análise dos processos
de privatização de empresas' sob controle acionário
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de forma a que se atendam a todos os requisitos da
legislação vigente.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Mendonça Filho..

OF.lGAB.INº 89/98

Brasília, 11 de fevereiro de 1998

ExmºSr.
Deputado Osvaldo.Biolchi
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público
Câmara dos DeJ!lutados
Nesta

Sr Presidente,

Tendo ,e~ vista o disposto no art. 210, I, do
Regimento Interno do Tribunal de. Contas da
União, que só permite àquela Corte responder às
consultas, formuladas, no âmbito da Câmara dos
Deputados, por seu Presidente ou por Presidente
de Comissão técnica ou'de inquérito, requeiro a V.
Exª formular ao Tribunal de Contas da União a se
guinte consulta:

É do nosso conheCimento que o Governo Fe
deral, por intermédio de instituições financeiras ofi
ciais, especialmente do Banco Nacional de Desen
volvime.rito Econômico e Social, vem concedendo
aos Estados, Distrito. Federal e Municípios créditos
com o objetivo de antecipar receitas provenientes do
proç:esso de desestatização de empresas controla
das por estes entes federados, e que estas operaçõ
es estão sendo encaminhadas sem a observação
das Resoluções nº 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997,
todas do Senado Federal, que disciplinam o endivi
damento público.

É lícito contratar as operações da espécie sem
os pareceres do Banco Central do Brasil e da Co
missão de Assuntos Econômicos do Senado Fede
ral, e sem a aprovação do Senado Federal, em cada



Brasília, 11 de fevereiro de 1998

Excelentrsslmo Senhor Homero Santos
Presidente do Tribunal de Contas da União
Brasília - DF
Nesta

Sr. Presidente,

Atendendo a pleito formulado pelo nobre Depu
tado Mendonça Filho, membro da Comissão, venho
formular a essa Corte de Contas, com base no art.
210, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, a seguinte consulta:
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ças01 Quais as normas que R.sseguram este proce- Objetivando promover a privatização de empre-
dimento especial. sas sob controle acionário dos Estados, do Distrito

. '. Federal e dos Municípios, o Governo Federal tem,
Mendonça Filho, Deputado Federal, por intermédio das instituições financeiras oficiais fe-

OF JN2 17198 derais, especialmen~ do Banco Nacional de Desen-
. . volvimentO' Econômico e Social, concedido, a estes

entes federados, créditos com o objetivo de anteci
par receitas provenientes do processo de desestati
zação de suas empresas. I

.Tendo chegado ao nosso conhecimento notí
cias de que esta~ operações estão sendo processa
das sem a obsetvação das Resoluções n2 69 e 70,
de 1995, e nº 12, de 1997, todas do Senado Federal,
que disciplinam o endividamento público, consulto se
é lícito contratar operações da espécie sem oS.pare
ceres dó Banco Central do Brasil e da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal e sem a
aprovação do Sanada Feder~t,em cada caso, e
quais as normas que asseguram este procedimento
especial. - Osvaldo Biolchl, Presidente.

Rfl --.__.. ..__ .Br,,-"S~\.-'y~õr:.'L-JJ.2,S ._. _ ___-"S!-"E,N~.!.'.A~D:.=O'-!F-=·E'.!:D~E~R"_'A"'L'__...:..... . .. .B

nSJo',llc 16·12·95,

---- --
Vencimento Quaulid"de ~---

1'·6·1997 75.000.000 P

1'·6·1998 75.000.000 P

1'-6·1999 75.000.000 P

1'-6·2000 76.000.440 r
301.62J.440 •..._-

~._-_ .._-

__J)~.!;t:J}l.L~

__!::!l:2*--
__I:'..:.!l.:22__
__!::!l:95

I' -11-95

._T0'I~I,.-._

g) forma de colo",II;':'o: olTaves de orerla públiea no~ lem"" da Re.,oluçoo ~
565, de 20 de selembro de 1979. do l3:1nco Central do Brasil;

11) ""lorlz:.çiiJlegc.lnliva: Lei n' 5.743. de 6 de outubro de 1995. •
l'nn\grafo único. Os UIulos emilidos na forma previsla na alr""" rsemo re·

gistrmlm; nn Cclip, por ~c tmlarcm de trtulas emitidos pnra,pngruncnto de prccntó-

ri"sj"diciais. . ..
Art. 32 O prazo para () cx.crdcio da ílUlorização é de cento c OIlcntA dH\." conln-

do o p"nir d:l dala de sua pllhlieaçilo. .
Arl. 4' Esla Re.,olução enlTa em vigor na dala de SU'l publicação. .
Seu"d" Federal. 15 de de7.embro de 1995. - Sçnador José Sanley. Presnlente.

t\ I'. cujus recurSOS serão dcstinndos à tiqVid3~O do P,o!t~\~O pfCca
llÍrins jodiciais pendeolcs, bem eomo de ofíCIOS r"'lIl15llonos enm·
plementares por rlecc.iío de Ac6rr1iío do Tribunal de Justiç:t do Es·

tndo.

O $t"nadu Frdl'wllL'c;t1h'l":
AlI. I" f~ :\tItnri/~\(hl 1\ ESlildu dc J\l:lgnas, nos tClmos d:'! Hl'~IlIIl~·J\lll" li, dl"

l(}C),1, dtt Scn,u.lo Ft'dr.:r:11. a L'mitir l.etras FinanccirJs tio Estado dL' 1\lagll:\.". -I~F~
AI., cujos rL'CUI!'tlS :ierfin destinados à liquidação do 7g oitavo de prCCAIÓfl(~5 .!uth
ciais pcnt!cntC$1 hem COl1l0 de ofíciClS requisitórios complementAres por dccl~ilo de
Ae6rd50 do Trihllnal de JlI$liça do Est.,do.

Arl. 2!! 1\ clllissflo flulori7,ada no art, }2 será rC4;1lizm.1a sob as seguintcs ctmdi·

çÍlc,c;: , ..
a) '1"""lill"rlo: J{] 1.(,23.01,10 (tre7,enl'" e um milhões. seiscenlo, e Vu!le e Ires

mil c qll:llrClrcntoo; ~qllmcntn);
h) llIl)tI:llidadt~: llolllill:ltiv:Hratl5fcrfvcl; • . ,
(,) rendimentu: igual ,111 d;l~ Letras foinnnccirns do Tesouro - LI· r, cumla pelo

Deerel" l.ei n' 2.376. de 25 de u"veml"" de 1987;
ti) (H117.n: :lté cinco anos;
e) ""Ior ll",uir... l: 1.0fl (um r""I). nas respeelivas dalJL<·bnse;
f) l'aI11('h'ríslicll" tiU); líllll<);.'; n serem clllHidus:

RESOLUÇÃO N' 71,DE 1995.
Auloriza o r..t..do de AlaAol\s a emillr 301.623.4411 (Irezolllos

e um milhões, seio;ccnlos c vinle c h~s mil c quuln)cenlos c (Iuarcn.
la) de l..elra.. Fio:lnccinL' do Tesooro do Esllldo de Alagoll< _ LFT-

Aulorizn os [J:.çlado$ n rontnllur openl~õcs de crédito previ.o.:.
lus no Pro~rnl1ln de Apuio ii ne~(nl(lJn1C;':io e nu Ajuste 1"i.lj:c~ll de
E..tmlll<. .

que Imla o an. 2' da Lei Il' 8.727. 'de 1993. se,oo deduzidos o; dispôndios eom as
nll1orli7.açõcs~ juros c cJClllllis: encargos: das dívidas ali IlICnciolliltfils, crclutldos no
'lIfs :lnlerior ao do pagamenlo d:l rererida prcslação.

Ar!. 2R. O dispo:\lU nesta Resl1luçfiu nãu se aplica às í\1\mis lm(;\lllUim, finnn.
ceira,;. "

. Arl. 29: A. ill(~hsl'r\'iifll'Ía das db;p(lsj\,x'~ da Ilfl'scnlc Rl:l'nlu~·ã(.1 sujc:iliu oi os
lt~la~ln$1 () DlslIIlO h'dl'ral. llS l'otunh.'ipips ~ !'1I;l'i H'''I'l:L'Ii\'a:; :lIIt:Uqlli:l"; ~.o; !WIIÇÕl'S
prc\'lstiL" cm lei IlClÕ(a neslJllI~~iio.

AlI. JO. 1~<la Resolllçiio elllla elll vi~ur lia data de sua publical·;jo,
An. 31. RC\'og:II1HiC ns dispo!'içtics ell1 COlllliírio, c!-õpccinlllTl'lltc li Rcsohl\'fio

n' 11. de 199·\.

Sellado Federal. I ,I de de7.elllb", de 1995. - Selladnr.Jnsé Samey. I'rc.<idellle.

IlSF, de IH2·95.

Ilf~<;()LlJÇÃ()N' 711,llE 1995

o Sellado fiederal resolve:
Art, li São O~ Estados illJtorizmlmi a C(llllrlllnr as opcrnçõc." de crédito, inclusi.

ve os c0ll1pro~l1i:;S05 c as condiçf)C:sl prevista'i no ProgríllU:1 de I\poio fi Rec.c;(J~tura

ção e ao Ajusle' Fiseal de E.llluns e SUl'< alterações.
J)nr~gra~o \íni~t). O 11l0l1tllúte c () serviço diL'i opermiões de créc.1ilo de que lra

1:1 es(e arllgo ~ao sento compulados, no exercício financeiro elt1 que forem cclcbm.
dos os respectivoS cOJllIalCls, 1105 Iilllilcs JlI'Cvislos no mt. ti!, I c 11 tia RC~t1hl\'i1n n2
1i9. de 1995. ...

Arl. 2' Não se aplieillll 11 eslll Re50luçiio 05 seguimes dispositivos da Rcsolu-
ção r" 69, de 1995. do Senado Fedeml:

l-arI.13.IV.VleVIII.e§ I';
lI-art. 18.
Art. J' Esla Re.<olução CIIlTa em vigor na daIa de sua publicação.
Senado Fedeml, 14 de dezembro de 1995. - Seoador José SaIll.CY. Pre.<idenle.
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.Ar~& ... E.Sr:3
publlcaCaO.

err:' 'VlqO:- :la dat.a de

Senado Federal. t!m 30 de Janelro ci~ 1997

Senador JOst SJl..RNEY

Presldel(ce do Senado federal

sua cl cQl'lIprovacao ao Cu.'"ll.Orlmento do dlZPOSr:O nos ll.rts. 27 e 2:'2 d<l.
Constl'tulCc\O Federal. e na Lel Complementar nO az. de 27 de ma::'co de
1995. assun como d<:: pleno exerC1C10 oa competé'nC1.ol r:ributan.a
conferida peLa Const.lt.uJ.~ão Federa':.

Art.. 4- Estê Rt!solucào ent;ra em vlgor daca de
publicacão.

Senado Fc:deral._em 30 de'janl!~ro de 1997

Faco saber q"oJe o Senaao federal aprovou, e eu. Jose Sarney,
Presidente. nos termos rio ar':'.. 48, item ~B· do Reqlment.c Interno.
promulqo a seqll.lnr.e

Senador JOsE: SARNEY
President.e cio Senado Federai

Il E·S O L U ç Ã. O
N9 11, DE 1997

Faco 5i1bc:r que o Senado Federal aprovou. e eu. Jose Sarney.
Presi.dente. nos termos ::i.:: art. ~a. ltem 2e do RegimentO !n::e::.-no.

'promulqo a sequinte
Autoru:a o Es-=ado de Rondôni.a a contratar
operacAo de credi to se::: o amparo do
P::oarama C1.e ApOlO oi Reestrutu::acAo e ao
""Just~ Fiscal de Lanqo P:azo dos ESCadas.

o 8<enado F.-daral resolve:

Art. l- t: o Estado de Rondônla autorl~z.ado a contratar operac.to
de crédito .sob o .t:llParo do Programa de ApOlO A Reestruturaçao e ao
Ajul5te Fiscal de Lonqo Pra%o dos Estados.

ParAgrafo ÜDico. O ccnt.rat.o autorl::!.ado nos te~os oeste artiqo
:s~rá submetido.ã CO'l:u5sAo de Assuntos Econômlcos. para aprecJ.acAo no
prazo ele quJ..nze d.1.as. CU')O parecer serão obJeto de dell.berac.1.o pelo
Plenárlo do Senado Federal.

Art. 2- A operacao de creclto refe:n.da no art.lgo ant::er:l.or terá
• :5 beyuzilCC:5 cOlteil:lc6e" .f-ifia~~"l''''''--~----- _

a) valo::: saldo dos e:;:trestimOs e flnanClamentO$ Junto à Ca1.xa
EconOtllica Federal. inclusive os concedldos ao amparo dos VOtos orn
162/95. 175/95 e 122/96. e ao 9anco do 9:.-as1.1 S .A. cO:"lcedidc com base
no Voto O!N 31/96 • .atuall.zaao na ionna aas clãusulas esupuladas no
retromenCl.onado Protocolo de Acordo:

b) encarqo:s:
- juro:!: 6" ". .1. (se.ls pcr cento ao anal;
- atualizaçAo do salde oeveaor: I:lensalmente pelo IG?-DI:
cl pra%o: qui.nze anos:
dI qaram:la: =ecelt,as prói;:.-las. as t:;ansferimcl.as

constitul:l.onais ~ os creditos oe que ·tra'ta a Le1. Coeplemenr:ar n" 87.
de 13 de :setembro de 1996;

e:) condiçOes oe pagamento:
- amortizac::.lo -extrao=c.:.r.3:;lê: 20% IVlnt.e po:.- centol do valor do

refinanClaJ:1entO da Div.lda. po:.- ocasl.Ao do LeUao de ?=ivat1.zac.3.o das
Central.s EletrJ..cas de RonrlOn:'a ~ t::ERON, nas condi'c6es preVlstaS no
Protocolo de Acordo:

- amortização: e::l pa==elas :l:Ien:5111S. pela. 'tabela price e
li:rltados a 15t (qUJ..nz,e pc: ce:l'tol da Receita Liqu.lda. Real - tILR -
t1I.ensa.l do Estado. \

Art. 3- O Estado devera.. por ocasilo da a.5s.lnao:.ura do contrato
de refinAnciamento. apresenta::, pa::a enca.:::I.1nnamenco ao Senado federal.
0:5 .sequinte doCU1ILen tos:

., auCorizaçAo leqi.5lat..l"l'a para realizacAo do
re t:inanciamen~o:

b) certld.!o neq.!ltiva de d~bito Jll."lto ao INSS. ce.:.-tidAo de
qultac.a.o de tr1.but:o~ federa::.s. c~:.-'t1!ica.do de reqularldade ce ~1.tuaçAo

do FGTS f': declarac::AO de acil.::.plên::.:.a )uo"l'to ao Siste=a F1.nanceJ.ro
Nacional;

RESOLUÇÃO
N9 12. DE 1997

Altera a ResolucAo r.," 70. de 1995. d~

Senado federal. :ttue aUtorlza os Estados a.
contraeflrelj1 operacOes de credito orevistas
no Programa de 1.p01Q 1\ Reestruturaco1o ao.
Ajuste Fiscal dos Estados.

o S<anado Fod.oral resolve:

Art. 1- O ar~. l- aa Re:soluc.3.o n" 70, de 1995. do S~n~d.o

Federal. passa a vlqorar. acresc1.do dos seQuinte.s paráqrafos.
tran:stormanoo-se o atual paragrafo un1.co em S 1-:

"5 2- Os contratos autor~~ados nos termos deste arClgo •
como no.5 Cf!:rtilOS a~ Proqrama oe Reestruo:.urac.to e ao Ajust.e Fiscaj
Lonqo Prazo dos Est.ados. serAo s\lDcetidos .1 COmis:sAo de Asslln'tus
Econ6m1.COs. para aprec.lacào no prazo de qu:l.nze dlas. cUJo parecer sera
objeto de deliberaci10 pelo Plenanc do Senado Federal.

fi 3.0 E:n nennti.C:l.J h1COCel':e ~era cXi\ml.nado pelo Senado f"cdera ...
pedido'ode autorlzac<\o para 'a cOlltratacAo oe operacAo de creolto. :"las

t~~~~~~~~e.5~esti!l Resoluc.to. sem que o rIlf!:smo conteMa as sequtnte~

.) receita Uqu1.da :nensal do Estado:
b} montante das diV1.das que se pretende negociar. "
Art. 2- Esta ResolucAo entra em vlqor na ddta de

pub licacAo.

So!nado Federal. @lIj 30 de janeiro de ';f;H

Senador JOSe SARNEY

Proe~.idente do senado Federal

Faco saber oue o 5.enado Federal o aprovou. e eu. José sarne~~
?re.!!lidente~ :lOS termos '8' 28 d ~ - 1promulgo a zequ1.nte CÜ <li r::. .., .1.~e<:l ::) j'(eq.1.:nen'to ::Irernc.-e

RESOLUÇÃO
N'9 '3. o!: 1997

RetificA' a alinea "e" do ar':. :.. da
Resoluco1o n" S. de 199õ. do Senaac

139.39 281.10 113.83

56.78 1~,28 51.48
149.16 271.92 149.16

UEs,

DUrio lb Jumç.
Seção I Seção 1 Scçio3

278,78 562,20 ll7,66

113,56 208,56 102,96

298,32 543.84 298.32

111.51

223,02

102.96
298.32

37.17

74.34

58,08
147.84

ve:~'" "'v::l...aA ~T1.HU.S . l"UaueA o

FAX IFONEI FAX FONEI FAX IFONE
lD'1131:l-lmllD'1131U!lO!l~OC1131:l-!1õl01OCl 31~Í(Ml131~ (OCl 31U51l

118.48

113.s6
298,32

236,96

Diúio Olicial
Scçio I Scçio 1 Scçio 3

~IlJJloM::õa: os ongína~ deu:m ser entre~es na So;:io de Scleeio e Relristro de Matéria.... no horirio d2s7h 30mm às 16h,
Qu.aJquer red.amaçio deve $er~-por txn1Q. i Divido IÚ' JomW Oúc'Ws. lJD pr:uo di: cinco da. ÚU'ÍJ -pOJ a publtcalÇ1r

AmttMlUG". valem. p:utirde sua cretivaçio e nlo incluem os suplementos. que podem ser adquiridos srcparadamente.

(Valores em RSl (PrT.Ot !JÁ;!".: O.oM3l

Diário Oficial DUrio da JUStiC2
Scçio 1 Seção 1 Scçio 3 Scçio 1 Seção 2 < Seção 3

EC'r
P.rt< (.u""rlIdc) 56,78 29.~ 51.48
P.... ("';""'1 149.16 73.92 149.16
waW..-4?Mi Oj ••,,?I"··..#I';Z·iI!'·I.'+ii'''S.....R"I''''
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Mendonça Filho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Planejamento e Orçamento,
relativa à privatização de empresas con
troladas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Nos termos do art. 113, inciso 1e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Sª seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo análise criteriosa e a ob
servância da legislação vigente nos processos de
privatização de empresas controladas pelos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Mendonça Filho.

INDICAÇÃO Nº 1.188, DE 1998
(Do Sr. Mendonça Filho)

Sugere ao Ministro da Fazenda a
análise criteriosa e a' observância da le
gislação vigente nos processos de priva
tização de empresas controladas pelos
Estados, Distrito Federal'e Municípios.

Excelel1tíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Dirijo-me a V. Sft para expor e reivindicar o

seguinte:

1. Tendo chegado ao meu conhecimento
que operações de crédito de antecipação de re
ceitas provenientes do processo de desestatiza
ção de empresas controladas pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios estão sendo pro
cessadas sem a devida observância das resolu
ções do Senado Federal relativas ao endivida
mento público, requeiro ao Presidente da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico o envio de pedido de informações ao Tribu
nal de Contas da União sobre a 'possibilidade de
se efetuar a contratação das operações citadas
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e
da Comissão de Assuntos Econômicos do Sena
do Federal e sem a aprovação do Senado Federal,
em cada caso.

2. Indico como causa de estranheza o proces
so de desestatização da Companhia Energética de
Pernambuco - CELPE, principalmente em razão das
recentes e negativas experiências com a privatização
do setor elétrico, de grande repercussão nacional.

3. Diante do exposto, venho reivindicar a V. Sª
especial empenho e criteriosa análise dos processos

de privatização de empresas sob controle acionário
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de forma a que se atendam a todos os requisitos da
legislação vigente.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
.p.utado Mendonça Filho.

OF.lGAB.INº 89/98

Brasília, 11 de fevereiro de 1998

ExmºSr.
Deputado Osvaldo Biolchi
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público
Câmara dos Deputados
Nesta

SI' Presidente,

Tendo em vista ó disposto no art. 210, I, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da
Uni.ão, que só permite àquela Corte responder às
consultas formuladas, no âmbito da Câmara dos
Deputados, por seu Presidente ou por Presidente
de Comissão técnica ou, de inquérito, requeiro a V.
Exª formular ao Tribunal de Contas da União a se
guinte consulta:

É do nosso conhecimento que o Governo Fe
deral, por intermédio de instituições financeiras ofi
ciais, especialmente do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social, vem concedendo
aos Estados, Distrito Federal e Municípios créditos
com o objetivo de antecipar receitas provenientes do
processo de desestatização de empresas controla
das por estes entes federados, e que estas operaçõ
es estão sendo encaminhadas sem a observação
das Resoluções n!! 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997,
todas do Senado Federal, que disciplinam o endivi
damento público.

É lícito contratar as operações da espécie sem
os pareceres do Banco Central do Brasil e da
Comissão de ·Assuntos Econômicos do Senado
Federal, e sem a aprovação do Senado Federal, em
çada caso? Quais as formas que asseguram este
procedimento especial. - Mendonça Filho, Deputado
Federal.

OF:/Nº 17/98

Brasília, 11 de fevereiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Homero Santos
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Presidente do Tribunal de Contas da União
Brasília - DF
Nesta

Sr. Presidente,
Atendendo a pleito formulado pelo nobre Depu

·tado Mendonça Filho, membro da Comissão, venho
fOllJ1ular a essa Corte de Co'ntas, com base no art.
210, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, a seguinte consulta:

Objetivando promover a privatização de empre
sas sob controle acionário dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, o Governo Federal tem,
por intermédio das, instituições financeiras oficiais fe
derais, especialmente do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social, 60ncedido, a estes

entes federados, créditos com o objetivo de anteci
par receitas provenientes do processo de desestati
zação de suas empresas.

Tendo chegado ao nosso conhecimento notí
cias de que estas operações estão sendo processa
das sem a observação das R~soluções nlls 69 e 70,
de 1995, e nll 12, de 1997, todas do Senado Federal,
que disciplinam o endividamento público, consulto se
é lícito contratar operações da espécie sem os pare
ceres do Banco Central do Brasil e da Comissão de
.Assuntos Econômicos do Sefilado Federal e sem a
,aprovação do Senado Federal, em Gada caso, e
quais as normas que asseguram este procedimento
especial. - Osvaldo Biolchl, Presidente.

___._...lllj!'lADO FEDERAL,

Vencimento nunnlldade TiDO

I' ·6·1997 75.000.000 P

1'-6·1998 75.000.000 P

1'·6-1999 75.000.000 P

I' -6·?000 76.000,440 , P

301.623.440 .'.-

~J fUI"t1Ul de CUlcH.I('ão: :Ifr<lvés d~ ofcrln púhlica n05 lermo!> da Rc...oluçãn n!
565, de 20 de setembro de 1979, dnllalleo Centrol do Ilrnsil; . .

hl '\lI1ori7;'o;ão l~l,laliv.: Lei li' 5.743, tle 6 de outubro de 1995.
, ' Parií.gmro único. 05 tItulos emitidos tia ronna prevista.na alCne.'1 r 5cr30 re

gistr,,,I'1< 110 Celip, [lnr se Imlarem de ((Iuws elllilido.• pnrn png:'lllelllO de precaló

rios jutlicla.i~. '
'Àr1- 3! O prazo para C) exercício da autorização é de cento c dtenta dias conta-

do. parlir dn data de soa poblieaç~o. .
Arl. <r- Esta Re.,oluçlio enlra em vigor na d.la de sua pubhençãt
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995. - Senador José Som. Presidente.

__Il,!!'.'.:1!~
_!·.Il:2~_

__1~5__

; :....-J.:.. I 1·95

, 1'-11-95: --------,-
_:r[J'l:!.'I~ _

AI" ctljcl(> recUI"S(J~ semo ucstinndos fi liquidação do 'r- oitavo preca
{círius jUlliciai~ pendentcs, bem çonlO de oficios r~qtlisil6rios Cf)m·

(llelllelll"... (lor decisiio de Ac6~ão do Tribunal de Ju.llça do Es·
indo,

O Senado Federal re,olve:
Arl. I' li aUlori7.,<!o o Estado de Alagons, nos lermos d. Re,,,luçõo n' I I, de

199~, do Senado Federal" emitir Lelros FinMeeirns do Estado de Alago..' - LFT·
AL. euj", recUI"" ,erã;, destinados 11 Iiquidnçãq do 7' oitavo de pr""'16rios Judi·
ciai!> pendente!), bem C0l110 de ()[{cios requisitórios complementares por dccil:no de
Acflrdão do Trihuu.1 de lll'tiçp do Es~,do,

fill. 2' A emissão aulori;,ada no .rI. I' será renlizndn sob ns <eguinles condi·
çikJ>:' •

n) l)lI11utid,"lr: ,01.(,2'3.'140 (Ire7.enlos c um milhões, seiseenlos c virile c três

111i1 c IJll:llrtlrl:l1tu~ c quarenta);
h) IlHHI:alhllHk Iltllllillativ:HItIl15fcrfvcl;
c) I'clldlll1Clltll: iglml ,\11 uas Letras Financcirac; do Tesouro - LIT, crimJn pclo

Decrettl-Lci li!! 2.376. de 25 de novemhro de 1987;
LI) Ilru7.U: até cinco :U105;

o) vlIlor nominal: 1,00 (um ro.,l), nns respeelivns dntas·bnse;
f) cnrnctcríslicn.o; dei!; tílulos A serem emitidos:

AutuJi.zlI us Estadus 11 l'olltrat:lr ()pel11çÕt~ de crédito prcvis
~Ll) IIU PrO~nlllla dc Apuiu jl Rccstnlturaçiio e 110 Ajuste Ft..cnl de
I·...'jtndCl~. .

11I~~OLUÇÃO N' 71, UE 19!i5
• Autolizn o E.'iL.ndo de Alanolls n emitir 301.623.4·10 (Ire7.cutos

• e um lI1ilhü~1 SeL'iCcntus c vinte e lrês mil c qlUltl"UCClItos c qunrcn..
la) de telra.:; FilllUU..-cil11s do Tesouro do Estudo de Afl1gntL'i - LI"('-

IU~<;()I.lJ(,:,i() NO 711, I>E 1'195

JISF,dt, 1'l.I~.l)) I

~IUL' tr:ila'~ ali" 2'.! da 1.ei 1I'l.R.727. d~ 1993. sCl'iio "~t1tl1.idos U~ dispêndios com as
.1II~tlrll/.:U;~)t:~. JUfUS c lkllllll:1 cl1L'argns t1m. dívithLL> ali I\lCndollad:l'\, CfL'IUlU..lo!> no
file!> mllenor ao do pagamento tia referida prcstuçfio.

• ArL 2~. f)·di!>po-'>Io lIl'.'>!:1 Ht'~oluçno /I<io ~c ;lplic:lll.,; :Huai!i :IUt.lllfuiíI5 nnaJl~
L·l·UiL'\.

. Ar!. 29: A. iI1Clbscrv5nci:\ tht<; disposiçôcs da presente Resolução sujcitru'á os
1:"';(:I~ll)s. o DJs~n(u Fedem!, 0:1 l'.1unidJlins c !lum, rcspccliVlL" 1I11Imquin.'i i\~ silnçõcs
pr~v'.ljllL~ ctn leI /Ic.ç(;J HC$()luçiio.

Alt. 30. 11'\1:1 Resolução Clltl'il elll vi!!or IHI d,lla de !<illa p\lhlicll~';itl,

ArL 31. RnogaIlH\l: a.o.: dbpoo.:içOcs CIJl cOlllr'ÍJio. c!õJlcciahllclIlc 'I Rc!;o11lÇ10
11' I I, de 199·\. • ' . ,

Senado Federal. ,., de dC7.ClIlhl'O de 1995, - Senador Jm.é S1II11Cj'. Jlresiclcnl~.

o SClllldo Feúeraf resolvc;
Ârt. li!! Sã.o os ESlathlS lHlloriz;Jl!{)s a COII(nllar as Ollcrnçõc.'i de crédi({), indusi

~: os COlI1~rollll:~Ol> r ao; :olltliçflCS, prcvil'tas no Progr:UJlil de Apoio 1\ Rcestlllluríl
çml c ilrl Ajuste bscal dl.ll·.s(aUI)S c SU:l'i nltcraçõcfi,

I'ar:ígnl~o líllí~U, O llIottl:llltc c (I serviço dm; operações de clélJilo dc tIue tra
In esle artlg(lI~i10 5CrilO CUIIllllllíHlo3, no ex.ercício nUílllcciro ClI1lJlIC forelll cclehm.
dos os rcspcctJ\'m COlllrillos, 1l0~ limites flIC\'isto~ no art. ti!! I c 11 h Ih'" I :" !:
6(1, de 1995. . l. ....o UÇ.IU 11

~ "Arl. 2~ Nno se afllicillII n cslll RcstlllJ~';io t)S scguinlcs ui!>posilivu!> da Rc~;ulll-
Çilllll- C,9, dc 1995. do Senado Fellcrnl'

I·· ml. D,IV, VI c VIII, c § I": .
11 - arl. 18.
~rt. 3! ~la Rcso!uçilo cntnl cn; vigor IUl data de sua publicm;l'io.
Sl'lIadtll'cdcral. 1<4 de dezcmhro de 1995, - Senador Jn~é Sl1l11C)', Presidente.
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Art.. 4- Est""
pUbl1c.II;CaC.

fo.esoiuC.ic entra

S~nado Federa.l. I!n: 30 de )",ne1rO ar 1997

Senador Jcst SARNEY
Pre~uden~e co Senaco Federal

5ua cl CO:llprovaCil)o 00 cur.:Drltlento do dl.!'1POZto nos ar1::;. ;="; e 212 da
Con:Jtlt:ulC~O fcoerai. e na Le:. CO::lp.i.cmentar n- e;:. de 2; ce marco ae
1995. ASS1.tt: co::o.o co plt!:'oD eXf:rc1.c::.c oa co:;::petenc1.a :'rlbutarlõl
conferJ.da pela Const:it.uJ.c~o Feder,,:.

Art. C· Esta Resoluc:'o entra em vlga:' ..a. data SUo'l
pubJ lcac.to.

Senado Federal. ~m 30 dI! janeJ.ro de 19'3;

Faco saber que o SenaDO Federal .l?rovoc. e e:.l. José Sarney.
Presidente. nos ter:nos do ar~. ~6. :i.te:n 2a do itelpmentC Interno.
pro::1ulc;o a sequlnt~

Senador JCsí: SARN!:Y

PresJ.Oente co Senaáo feceroll

RESOLUÇÃO
N9 11, :JE 1997

Fol'I;O"'Siftter -Ift:e ti Senado fitdf!'ra~ .. áprovou. '!!' eu. J05e. Sarney.
Presidente. nos termos .:.: art. ,;õ. ;.tem 2e C~ Reqltnent;O Inte:no.
promulqo a seçu1.nt.e

Autorl::a o ES:olo.C ce F.ondõ:\la a contratar
operacão de creclto se: o a=parc co
Proara.ma ae Ano;.o ;i ?,ee,st:-uturacó1o e ao
A]u5t:e Fiscal ce 10nço 1'=03:0 ccs E:stados.

o kn.Ado Fedanal re:lol ve:

Art. 1- !: o Estado de Rond6nla auto:-l.;ado ~ co:':'::rata:- operol.cac
ce cri!:d1tc SoO o a:ttparo ao Proçra=.a ae ~OlO a f\e~st.=Ut.urac;lo e ao
Aju:ste Fiscal de Lengo Praz.o dos Est:03do,s.

Par~grato muco. o cont.rate a.ut.o:n.!.ado nos t.e::,os oest.e art.iQo
será subcetldo il COCll~S.!O de A.ssun'::os E::onó::llcos. para apreclac~o no
prazo ae Çlllnze ctl.as. cUJo pa.reCer ser3 obJeto dI'!: celloeracAo pel.o
Plenárl0 do Senado Federal.

Art. 2- A operilcio de crêdito retenda no a:-'::J.Qo anterlor tera
as seyu:tl.ces co. o càca f~~.,.el!l"">------ _

a) valo:: saldo dos emprestl::lO.5 e fl:la.ncla."':lentos Junto,] Calxa
EconÔmicO'!. federal. l:lclusi.ve o:; concedHlOS ao a=tparc :::os Votos CMN'
162/95...15/95 e 122/96. e ao Banco cc 3:035.:.1 S.A" CO:lCedlCO co:: base
no Vot:o on-l 31/9é. atUali.zado na :onl1a C.:!s clausulas estlpuladas no
ret:romenClonaoo P:-ot:ocolo oe Acorco;

bl encargos:
- juros: 6; a.a. fseJ.s por cen::o 30 anOl:
- atualizacAo do :saldo a,eveao:-: =ensal=ente pelo IG?-PI;c, praz.o: çuinze anos:
d} garant.la: :-eceitas p:-cp::i.as. as ':.::'an5ferências

cons-ei1:uc:lonais e os c,;-édit.os oe q".le t.:-ôIl.ta a Lei Cc::ple:nenta::- n- 81,
de 13 de sete:U>ro áe 1996:

e} condicOes de pagamento:
- amortizacão excraordJ.na::li!: 2D1 IV:':lte por c!!ntol do valor do

retinanclaJr.ent.o da Divida. por ocasJ.i~ do :"e1.1Ao de ?=lv~t,1,.z.acAo das
Cen't.ral.s El~tri.cas de RondOnia. - CERON. nas cQndl.c6e.s prev1.st..a.s no
Protocolo de Acordo:

liJLit.Ado~ ~~i:~~~~~e:arP~:~~t~Sd:,e~:~~:;a ~~~~J.a~ab:::l ~ri~ ~
lI1enaal do Estado. .

Art. 3- O Estado dever;'. po: ocasj.ao da ass"nA~ura do contrato
de refinanciament:o. apresentar. para enca:unhClent.o ao Senado Federal.
05 sequinte doctment:os:

a) aut.or1.zac.!o legislatlva pa.ra realizacl0 do
refinanciamento:

bJ <::erl:idao' neqativa de d~bito junto ao INSS. cert:ict30 de
qu1t.i.çlo de t.ribut.os federais, certl!icilOO de regularll.::ade dI! SitUilc30
do FGTS e declarac.!o de adJ.mpUncla )U."lto ao Siste.m.a financelro
Nacional: .

Rr.SOLUÇ;'O
N9 12. DE 1991

Altera. a Resoluç"J;o r.. " 10. de 1995. do
Senado federal. que autorlza os Est.ados a.
cont.r:t.t.i1ret: operacOes ee c::edit.o prevJ.s'ta$
no prograI:la de ApoiO oi Reest:rt:turacilo ao
Ajqste.• fiscal dos .EstadOs.

o kn.ado Fed.enl resol ",oe:

Art. 1- O ar~. l· ca Resolucio n- 10. de 1995. do So!nado"
Federal. passa a vi.gorar. acrescido dos segulnt.es paraqratos.
tranSfor::lanao-se o atual paraçrafo ünico em S 1-:

"S 2- Os cont:rat.os autorlzado5 nos t:eemos dest.e o1rt.190.
como nos cer::Jos co Progra:l1a oe Reestru:uraçlo e ao AJ"Ust.e FiscaJ.
Longo Prazo dos Estados. seria subQeticos " CO:::liss40 de Assunt.u:S
Econet1J.cos. para aprec1.acAo no prazo ae qulnze dias. cu')o parecer sera
objeto de deliberacao pelo Plenário éo Sena-::!o Federal.

S 3' E:n nennWl1a h1p6tl!:l:e serâ ex....1nado peio Senado federai
pe.dlOO d.~ autcrl:.acão para a cont.ra'taclo oe operaçao de cr~o.i.l:o. no'!.",
condiCOes aesca Resoluç.lo. :5ero que o Jl!esmo concenha as segu1.nce:,5
informil.çOes: .

.} receit:a liquida mensal do Estado: •
bl IBon'tant.e das diViWlS que se pretende negociar. ..
Art. 2- Esta Resoluçào enc::a em Vl.gor na dat.a de

publicac.&o.

Senado Federal. ~ 30 de )anei.ro de 1997

Senador JOst SM\HE"J

Presidente do Senado Federal

Faco saber que o Senado federal aprovou. e eu, ;]O$e Sarne~.
P:'esi.den'te. :lOS t.e::mos cio ~rt.. ';6. l'tec 29 do Reqi=ent.o !nterne...
promulgo a segulnte

RESOLUCÃO
N9 13. DE 19'7

Retifica'" A11nea "e" do a.rt.. 2- da
Re:solucAo n· 5. de 1996. co Senaoo

113.83

51,48
149.16

fi'·'
104,28
271,92

281.10139,39.

56.78
149.16

111,5137,17118.48
Imprensa Nacional
AaWCUnl Seau::scnl

"fliJic.cDc; os onglnais dC'\C1J1 ser c:n1l'egDe'S na Seção de Scleçio co RI:!1stro de Matérias. no hodrio dH7h 30m", is 16ft.
Qu.alqllurec~ deve sa encaaunhad.a.. por ntrlto. i Divido de Jomais Ofieiail. 00 ptalO de cinco aiM~is apóc a puhlaçjr

ArsiMMIUWT. valem a panlr de sua e::relivaçào e nio incluem os suplementos. que:: podem ser adciwridos~c:nlt:.

(Vatnres~ RSl ~ Ili;ida: 8.0093)

Di'rio Olicial .Dario daJus~
Scçio I Scçio 2 Scçio 3 Seçi. 1 S<çAo 2 S<çio 3

EeT
P.... (.uperflclel 56,78 29.04 51.48
Porte ('.""'1 149,16 73.92 149.16
@iP·......?..*6'···I.a't..·ilQ···I*·.·i··\I,··'fI'·

ANTÔNIO EUSTÁQUJO CORRÊA DA COSTA
Dirctor-{JcraJ .

JOSÉ GERALDO GUERRA
Coonlcnado<-{Jcral de Produçilllndusnial

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Imprensa Nacional
SIG Quadnt 6. Lote 800. CEP 706{}l-900. Brasíti,..DF
Telefone: PABX (061) 313·9400
CGCIMF: 00394494/0016-12

DiárioOlicW
Scçio I Scçio2 ~o3

--------

, Diúio da Justiça
S<çAo 1 Scçie 2 Seçi.3

227,66

102.96
291.32

261.56
543.14

27&;71 562,20223,02

102.96
298,32

74,34236,96

1IJ.56
29&.32

Imprensa Nacional
A_f.atura Ao•••1

Ecr
Potte (superfície)
Porte (.......)CATARINA ACrOLl DE FIGUEIREDO

Chefe da Divislo de Jom.i. Oii.:i:Ú.

CATAlUNA AOOU DE FIGUEIREDO
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Mendonça Filho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Fazenda, relativa à privatiza
ção de empresas controladas pelos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1I!, do Regi
mento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex.- seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo análise criteriosa e a ob
servância da legislação vigente nos processos de
privatização de empresas controladas pelos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. - De
putado Mendonça Filho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.!l583, DE 1998

(Do Sr. Deputado Paulo Lima e outros)

Dá nova redação ao art. 52 da Cons
tituição Federal e ao art. 33 do Ato das
Disposições Constitulcionais Transitó
rias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1I! O inciso XXIV do art. 51! da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 59 .

XXIV - a lei estabelecerá o procedi
mento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em di
nheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, e respeitado, em qualquer hi
pótese, como limite máximo da indenização,
aí incluídos todos ds encargos processuais
e financeiros, o valor correspondente a uma
vez e meia o valor do bem objeto da des~

propriação.-

Art. 2!l O art. 33 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo 22, renumerado o atual parágrafo
único para § 12:

-Art. 33 .

§ 12 ..

§ 22 Aplica-se sobre os precatórios ju
diciais não integralmente quitados o limite
máximo do valor das indenizações previsto
na parte final do inciso XXIV do art. 52 da
Constituição Federal.-

Justificação

A apresentação desta Emenda Constitucional
vem atender a uma imperiosa e inadiável necessi
dade de todas as esferas da Administração Públi
ca brasileira, em nível federal, estadual e munici
pal.

Avolumam-se sobre os escaninhos das mais
variadas autoridades públicas do País as contas dos
precatórios emitidos pelo Poder Judiciário para pa
gamento de indenização de desapropriações realiza
das a bem do interesse público, na forma instituída
no inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal.
Em especial os chefes do Poder Executivo dos Esta
dos e Municípios deparam-se com dívidas judiciais
que superam os recursos disponíveis para a quita
ção dos débitos provenientes dos respectivos pro
cessos.

O descumprimento das ordens judiciais surge
de uma conjuntura prenhe de dificuldades virtual
mente intransponíveis, e não do desejo deliberado
de frustrar o pagamento de obrigações.

Constata-se uma constante ameaça de inter
venção em face da desobediência das unidades da
Federação em cumprir as decisões judiciais. É in
contável o número de intervenções que presente
mente tramitam perante os tribunais estaduais e fe
derais, bem como é incrível o numero de intervençõ
es já decretadas, à espera de providências burocráti
cas para serem implementadas, todas decorrentes
de dívidas herdadas pelos atuais administradores de
seus antecessores, que são simplesmente impossí
veis de quitar. Veja-se, por mero exemplo, a situa
ção que atravessa o Estado de São Paulo, cuja
quantidade de pedidos de intervenção advindos de
dívidas judiciais não pagas aproxima-se de uma cen
tena.

É preciso identificar as causas que levaram à
situação presente, tendo o descortino de constatar
que as dificuldades - intransponíveis, ao que parece
- repousam sobre o. método de cálculo dos valores
indenizatórios. Ao valor do bem expropriado se agre
gam tantos acréscimos a título de despesas proces
suais ou de encargos financeiros que se atingem
montantes absolutamente irreais, que, se efetiva-



Requer urgência para apreciação do Projeto de
Lei nº 4.181/98, do Poder Executivo.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do 155 do Regimento

Interno, urgência para apreciação do Projeto de Lei
nº 4.181/98, do Poder Executivo, que -altera o anexo
11I DA Lei nº'9.442, de 14 de MARÇO DE 1997, que
dispões sobre a tabela de cálculo da Gratificaçãode
Condição Especial de Trabalho - GCET-.

Sala das Sessões, de março de 1998.
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mente pagos, resultam no enriquecimento repentino um limite máximo para os valores indenizatórios.
e sem causa do particular. Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. _

A supremacia do interesse público sobre o pri- Deputado Paulo Lima.
vado justifica o poder expropriante do Estado, mas REQUERIMENTO
não o autoriza a desfalcar pecuniariamente qualquer
de seus cidadões. A garantia do direito de proprieda
de é condição essencial à materialização do Estado
de Direito. Contudo, não se há de permitir o paga
mento desmensurado, cujo valor signifique um prê
mio indevido que se concede ao particular, com o
correspondente desvio de verbas públicas de sua
primordial destinação, que sempre será o benefício
de toda a comunidade.

Por isso estamos apresentando a presente pro
posta, que tem como principal escopo a fixação de
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o SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.a

a palavra

O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. De
putados, farei u~ rápido registro. Ontem debatemos
acaloradamente acerca da legalidade da assunção
do Deputado Marcelo Déda como Líder do Bloco de
Oposição. Pairou no ar a suspeita de que a minha

assessoria teria falhado, mais especificamente a Sr.a

Regina Carvalho, que reputo muito competente e de
dicada à função.

A referida funcionária está eximida de toda a
responsabilidade, se falha houve, porque acompa
nhou detalhadamente a evolução do processo e me
deu o assessoramento necessário. E quero,. de pú
blico, assumir qualquer responsabilidade, se falha
houve, embora acredite não ter havido falha alguma.

Então, quero fazer esse registo para que não
haja qualquer tipo de prejuízo à sf Regina Carva
lho, pessoa a quem prezo muito, pela competência e
dedicação. Gostaria que isso ficasse registrado, até
para minha tranqüilidade. Agradeço pela concessão
da palavra, uma vez que era muito importante fazer
este registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
consignado o registro. O testemunho de V. Ex.a fica
acrescido pelo Secretário-Geral da Mesa, ressaltan
do que a funcionária' mencionada por V. Ex.a é das
melhores desta Casa.

O SR. VITTORIO MEDIOU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.a

a palavra

O SR. VITTORIO MEDIOLl (PSOB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

VII- ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - COM
PARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Robério Araujo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB; Sergio Barcellol;i 
PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Nicias Ribeiro - PSOB; Olavio Rocha - PSOB;
Paulo Rocha - BlocolPT; Raimundo Santos - PFL;
Socorro Gomes - BlocolPCdoB; Vic Pires Franco
PFL.

Amazonas

Paudemey Avelino - PFI.,.

Rondôniá

Odaisa Fernandes - PSOB; Silvernani Santos
-PFL.

Acre

Osmir Uma - PFL; Regina Uno - Bloco/PMDB;
Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB!; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Mauro Fecury - PFL; Nan Souza - Bloco/PFL;
Neiva Moreira -: Bloco/PDT; Pedro Novais - Blo
coIPMDB; Remi- Trinta - PL; Roberto Rocha 
PSOB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Nelson Otoch - PSOB; Paes de Andrade - Blo
coIPMOB; Paulo Lustosa - Bloco/PMOB; Pimentel
Gomes - PPS; Pinheiro Landim - Bloco/PMOB; Rai
mundo Gomes de Matos - PSOB; Roberto Pessoa 
PFL; Rommel Feijó - PSOB; Vicente Arruda 
PSOB.

Piaui

Mussa Oemes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Ricardo Rique - Bloco/PMOB; Wilson Braga
PSDB.
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Pernambuco

Mendonça Filho - PFL;
Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;

Ricardo Heráclio - PSB; Salatiel Carvalho - PPB;
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas

Moacyr Andrade - PPB; Pedro Luís Albuquer
que- PFL.

Sergipe

Messias Góis - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - Blo
co/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
Bloco/PDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Simara
Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal
ter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Maurício Campos - PSDB; Mauro Lopes - Blo
co/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; OdeImo Leão
- PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado 
Bloco/PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodri
gues - PIB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
coIPMDB; Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Feli
pe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - BlocolPCdoB;
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Blo
coIPDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vittório Medioli
- PSDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire Re
zende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PPB; Rita C~mata - Blo
co/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira - Blo
coIPDT; Moreira Franco - BlocoIPMDB; Noel de Oli
veira - BlocoIPMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo
Feijó - PSDB; Paulo Nascimento - PPB; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo
Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB;
Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB; Vanes
sa Felippe - PFL.

São Paulo

Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima 
PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB;
Robson Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB;
Sílvio Torres - PSDB; Teima de Souza - Blo
co/PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia
- PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner
Rossi - Bloco/PMDB; Welson Gasparini - PSDB;
Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Tete Bezerra - Blo
co/PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce 
PPB.

Goiás

Nair Xavier Lobo - BlocoIPMDB; Orcino Gon
çalves - Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro
Wilson - BlocolPT; Roberto Balestra - PPB; Rubens
Cosac - Bloco/PMDB; Sandro Mabel- BlocoIPMOB;
Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Oscar Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz 
PFL.

Paraná

Mauricio Requião - Bloco/PMDB; Max Rosen
mann - PSDB; Moacir Micheletto - BlocolPMDB;
Nedson Micheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB;
Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - BlocolPT;
Paulo Bernardo - BlocolPT; Paulo Cordeiro - PFL;
Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB;
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger
- PFL; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Milton Mendes - BlocolPT; Neuto de Conto 
Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen
- PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - Blo
co/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB; Vânio dos
Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Miguel Rossetto - !;3loco/PT; Nelson Harter 
Bloco/PMDB; Nelson Márchezan - PSDB; Odacir'
Klein - BlocoIPMOB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo
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Ritzel - Bloco/PMDB; Rénan Kurtz - Bloco/PDT;
Valdeci Oliveira - BJoco/PT; Waldomiro Fioravante 
Bloco/PT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda
Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Moisés Lipnik - PL.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Luiz Fernando - PPB.

Rondônia

Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade 
PFL.

Acre

João Tota - PPB.

Tocantins

Dolores Nunes - PFL.

Maranhão

Davi Alves Silva - PPB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB.

Paraíba

.Gilvan Freire - PSB; Roberto Paulino - Bloco
PMDB.

Pernambuco

Roberto Fontes - PFL; Vicente André Gomes 
PSB.

Alagoas

José Costa - PSD.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - BJoco-PMDB; José Te
les-PPB.

Bahia

Jonival Lucas - PFL.

Minas Gerais

Neif Jabur - Bloco-PMDB; Nilmário Miranda .:..:
BIoco-PT; Sérgio Naya - PPB. .
,

Rio de Janeiro

José Carlos Coutinho - PFL; Maria da Concei
ção Tavares - Bloco-PTi Rubem Medina - PFL.

São Paulo

Hélio Rosas - Bloco-PMDB; José Anibal 
PSDB.

Mato Grosso

Rogério Silva - PFL.

Goiás

Maria VaJadão - PTB; Pedrinho Abrão - PTB.

Paraná

José Janene - P,PB.

Rio, Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; Matheus Schmidt - Blo

co-POT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra extraordinária para
amanhã, quinta-feira, dia 12, às 10 horas, convoco
também SessãqOrdinária para amanhã, quinta-fei
ra, às 14 horas, ambas com as seguintes

,-\ "

SES~AO EXTRAORDINÁRIA
(Às 10 horas)

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

J - Requerimento, do Senhor Inácio Arruda,
nos termos dos artigos 38 e 117, I do Regimento
Interno, solicitando a criação de Comissão externa da
Câmara dos Deputado~, para examinar os termos e
as condições gerais do processo de privatização da
Companhia Energétiça do. Ceará - COELCE,
inclusive os dados e documentos disp0J;1iveis na
central de informações sobre a empresa, designada
oficialmente "Sala de Informações".

11- Requerimento, do Senhor Cunha Lima e
outros, nos termos dos artigos 38 e 117, I, do
Regimento Interno, solicifando a criação . de
Comissão Externa para verificar a situaçao de
calamidade pública em que se encontra a área do
lixão da cidade de Carapicuíba.
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PRIORIDADE

Discussão

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 173, DE 1998

(DA MESA)
Discussão, em turno único, do Projeto de

resolução nO 173, de 1998, que dispõe sobre a
extinção de cafegori!l funcional no Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados e dá outras
providências; tendo parecer da Mesa pela aprovação
(Relator: Sr. Ubiratan Aguiar).

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I ,c/c art. 202, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 33-1, DE :t 995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro turno,
do ~ubstitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição nO 33-F, de 1995, que

modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e da outras providencias; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela admissibilidade, contra os votos dos
Deputados Sílvio Abreu, Ênio Bacci, Jarbas Lima,
Prisco Viana, Vicente Cascione e, em separado, dos'
Deputados Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus

Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson
Gibson (Relator: Sr. ·Aloysio Nunes Ferreira); e da
Comissão Especial pela aprovação deste e pela
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das
emendas de nOs 1 a 21, 24 a 26, 32 a 36, 40 a 50, 52,
54 a 64, 67, 68, 73, 75 e 76, apresentadas na
Comissão Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

1- Emendas

PRAZO DE 5 SESSÕES PARA APRESENTAÇÃO
DE EMENDA: ART. 216, § 1°.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 164/97 (ROBERTO JEFFERSON) - Acresce § 4°
.ao art. 240 e § único ao art. 247, ambos do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução
n° 17, de 21 de setembro de 1989.

PRAZO • 3~ dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 167/97 (DALILA FIGUEIREDO) - Dá nova
redação ao § 2° do art. 28, ao "caput" e § 1° do
art. 39, que fica acrescido do § 6°, e ao §' único
do art. 40 do Regimento Interno da Câmara do
Deplutados, aprovado pela Resolução n° 17, de
1989.

PRAZO - 3° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DrA:' 16-03-98

N° 168/97 (DALILA FIGUEIREDO) - Acrescenta os
§§ 4° e 5° ao art. 33:do Regimento Interno,
dislJlondo sobre a eleição, pelo Plenário, dos
Prepidentes de Comissões Temporárias.

PRAZO .,3° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 170/98 (DALILA FIGUEIREDO) - Dá nova
redação à alínea "t" do inciso XXI do art. 32 do
ReeJimento Interno e acrescenta inciso XVII ao
mesmo artigo.

PRAZO· 3° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 17219~ (CONFÚCIO MOURA) - Altera os arts. 60,
82 e 87 do Regimento. Interno da Câmara dos
Dewutados, para dispor sobre a duração do
Pequeno e do Grande Expediente.

PRAZO· 3° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

11 - Recursos
2. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, §.2° e § 3°)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°. '

OFíCIOS:,

N° 1.125-P/95 - (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)
Solicita licença prévia, nos termos do artigo
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53, § 1° da Constituição Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Federal Edson Queiroz Filho.

PRAZO - 2° dia: 12-03-98 .
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

N° 517·P/96 - (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) 
Solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, § 1° da Constituição Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Federal Vilson Santini.

PRAZO· 2° dia: 13-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

N° 552-P/96 - (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) 
Solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, § 1° da Constituição Federal, para
apreciar denúncia contra o Deputado Federal
Leonel Arcângelo Pavan.

PRAZO· 3° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

3. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR -( NOS
TERMOS DO ARTIGO 137, § 1°).
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO

ARTIGO 137, § 2° .

PROJETOS DE LEI:

N° 4.101/98 (EDISON ANDRINO) - Regula a
concessão de bolsas de estudo para o ensino
fundamental, na forma do § 1°, do artigo 213, da
Constituição Federal.

PRAZO - 2° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

N° 4.121/98 (CONFÚCIO MOURA) - Autoriza o
Governo Federal a criar linha de crédito para
financiar atividades de manejo sustentável de
recursos florestais e de processamento industrial
desses recursos, e dá outras providências.

PRAZO· 2° dia: 12-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

ARQUIVEM-SE, NOS TERMOS DO ARTIGO 133
DO RI, AS SEGUINTES PRÓPOSIÇÕES:

PROJETOS DE LEI:

N° 3.459/92 ( JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de publicação de balancete

sintético mensal, pelas pessoas jurídicas sob
controle do Poder Público.

N° 278/95 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre atendimento bancário a aposentados.

N° 524/95 (JOSE ALDEMIR) - Cria área de livre
comércio no municíp~ de São João do Rio do
Peixe, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

N° 1.030/95 - (FEU ROSA) - Revoga o § 3° do art.
161 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

N° 1.108/95 (JOSÉ REZENDE) - Altera a redação do
parágrafo terceiro do artigo 161 do Decreto-Lei
nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal Brasileiro, tornando crime de ação pública
o esbulho possessório de terras passíveis de
utilização agropecuária.

N° 1.146/95 (WilSON BRAGA) - Institui o passe
desemprego.

N° 1.513/96 (EDSON EZEQUIEL) - Proibe a
cobrança de diárias de acompanhante de
paciente em quarto ou apartamento particular,
na rede hospitalar privada. e dá outras
providências.

N° 1.543/96 (NILSON GIBSON) - Dispõe sobre o
abono de faltas' ao trabalho em virtude de
prestação de exames escolares.(Apensados:
PL. nO 1.635/96 do Dep. Waldomiro Fioravante e
Pl. nO 2.165/96 do Dep. Luiz Mainardi)

N0 1.571/96 (MENDONÇA FILHO) - Altera a Lei nO
8.906, de 4 de julho de 1994, que "dispõe sobre
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB" e dá outras
providências.

N° 1.782/96 (FRANCISCO SILVA) - Obriga a
realização de entrevistas prévias e testes
sanguíneos em menores de idade antes 'do
embarque nos aeroportãs nacionais e dá outras
providências.

N° 2.066/96 {ELIAS MURAD) - Torna obrigatório o
Seguro contra terceiros para os veículos com
mais de 15 anos de fabricação.
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N° 2.100/96 (VALDIR COLATTO) - Dispõe sobre a
destinação de moedas recolhidas em
monumentos e locais públicos e dá outras
providências.

ARQUIVEM-SE, NOS TERMOS DO ARTIGO 164,
INCISO \I DO RI, AS SEGUINTES
PROPOSIÇÕES:

PROJETOS DE LEI:
N° 2.125/96 (VANESSA FELlPPE) - Altera a Lei nO

4.726, de 13 de julho de 1965, que "dispõe
sobre os Serviços do Registro do Comércio e
entidades afins, e dá outras providências.
(Apensado: PL. n° 2.509/96, do Dep. Lima
Netto).

N° 2.188/96 (JÚLIO REDECKER) - Regulamenta a
profissão de despachante de
trânsito.(Apensado: PL. nO 2.209/96, do
Dep.Germano Rigotto).

N° 2.218/96 (JANDIRA FEGHALI) - Dispõe sobre as
condições de trabalho dos assistentes sociais.

N° 2.608/96 (INÁCIO ARRUDA) - Dispõe que as
instituições financeiras ficàm obrigadas a manter
diuturnamente no sistema de "caixas
eletrônicos" e "24 horas" corpo de segurança
para proteqção de seus usuários ~ ins~alação de
-sistema de filmagem' e mOnitoramento
permanentes:

N° 3.049/97 (GONZAGA PATRIOTA) - Dispõe sobre
a cobrança de tarifas pela prestação de serviços
bancários.

N° 427/91 (JANDIRA FEGHALI) - Dispõe sobre o
percentual mínimo de execução de música
brasileira na programação semanal das
emissoras de radiodifusão sonora e de sons e
imagens e dá outras providências. (FACE A
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°
5.430/90)

N° 219/95 (PAULO PAIM) - "Dispõe sobre o
pagamento do IPC-r na rescisão contratual".

N° 275/95 (CORAUCI SOBRINHO) - Dispõe sobre a
proibição de venda de brinquedos que imitem ou
se assemelhem a armas de fogo e material
bélico em geral. (Apensados: PL. n° 286/95, do
Dep. Augusto Carvalho; 839/95 do Dep.
Severino Cavalcanti e PL. nO 979/95, do Dep.
Roberto Rocha) (FACE A LEI NO 9.437/97)

N° 1.035/95 (SÉRGIO AROUCA) - Dispõe sobre a
padronização da numeração dos chassis dos
veículos automotores fabricados ou montados
no Brasil para a comercialização no mercado
interno e dá outras providências. (FACE A LEI
N° 9.503/97)

1.431/96 (WALDOMIRO FIORAVANTE) - Dispõe
sobre recursos não reclamados correspondentes
ás contas depósitos não recadastradas, e dá
outras providências. (Apensadp: PL. nO .
1.463/96 do Dep. Roberto Pessoa)

N° 1.764/96 (PODER EXECUTIVO) - Denomina
"Ina/do Camelo Vieiras" o viaduto que
menciona". .

N° 2.926/97 (LIMA NEtTO) -: Altera dispositivo da Lei
n° 9.317, de. 5 de dezembro de
1996.(Apensado: PL.no 3.765/97 do Dep.
Augusto Nardes) (FACE A APROVAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N°
523/95).

N° .3.490/97 (RICARDO IZAR) - Regulamenta a
. veiculação de Propagandas em Painéis

Multianunciantes.
\

N° 3.150/97 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre a N0
profissão de entregador de jornais, revistas e
catálogos telefônicos.

N° 3.157/97 (KOYU IHA) - Institui o Transporte
Público Alternativo. ,,(Apênsados: PL nO

3.193/97 Gonzaga Patriota; PL nO 3.315/97, do
Dep. Emerson Olavo Pires e o PL. nO 3.715/97,
do Dep. Luiz Eduardo Greenhalgh).

N° 3.419/97 (JÚLIO REDECKER) - Altera o art. 29 da
Consolidação das Leis do trabalho, 'dispondo
sobre as anotações na Carteira de Trabalho e
Previdências Social.

N° 3.740/97 (SANDRO MABEL) - Dispõe sobre à
obrigatoriedade do Ensino da Capoeira nos
cursos de graduação de Educação Física e dá
outras providências.

N° 3.671/97 (SERAFIM VENZON) - Altera o inciso
XIII do art. 9° da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e' Contribuições das
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Microempresas e das Empresas de Pequeno'
Porte - SIMPLES e dá outras providências".
(FACE A APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO
AO PROJETO DE LEI N° 523/95).

N° 3.836/97 (MOISÉS '-IPNIK) - Institui o Dia do
Cônsul.

N° 3.924/97 (CLÁUDIO CHAVES) - Institui o Dia
Nacional do Oftalmologista.

N° 3.942/97 (WIGBERTO TARTUCE) - Institui o Dià
do Assessor Legislativo.

5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula
os direitos autorais, e dá outras providências.

N° 3.454/97 (VALDIR COLATTO) - Dispensa do
pagamento de valores do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição - ECAD para
execução de músicas· por qualquer processo,
nas entidades que menciona.

N° 3.679/97 (WIGBERTO \TARTUCE) - Acrescenta
parágrafo 4° ao artigo ]3 da Lei nO 5.988, de 14
de dezembro de 1973, que regula os direitos
autorais e dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

NO 183/93 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre a
apresentação de emendas ao Projeto de Lei
Orçamentária Anual pelas Câmaras de
Vereadores e Assembléias Legislativas.
(Apensado: PRC. nO 218/94, do Dep. Paulo
Paim).

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 4° do RI,
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 6.023/90 (TELMO KIRST) - Isenta do Imposto
sobre Produtos Industrializados as máquinas e
implementos agrícolas adquiridos por pequenos .
e médios agricultores.

N° 4.528/94 (DÉRCIO KNOP ~ OUTROS) - Autoriza
a criação de Àrea de Livre Comérko nos
Municípios de Dionís.io Cerqueira, no Estado de
Santa, Catarina, e Barracão, no ,Estado do
Paraná, e dá outras providências.

N° 4.617/94 (FRANCISCO RODRIGUES) - Dispõe
sobre a capacitação e competitividade da
indústria' aeronáutica e dá outras providências.

1,.183/95 (CARLOS SANTANA) - Dá nova
redação ao artigo 4° da Lei nO 3.891, de 26 de
abril de 1961, que .. cria no Departamento
Nacional de Estradas de Ferro o Serviço Social
das Estradas de Ferro.

N° 757/95 (IVO MAINARDI) - Regulamenta o inciso I
do parágrafo 3° , do artigo 153, da Constituição
Federal.

N° 708/95 (MOACIR ANDRADE) - Cria área de livre
comércio no Município de Penedo, Estado de
Alagoas, e dá outras providências.

N° 4.685/94 (TELMO KIRST) - Concede·redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
para estabelecimentos industriais, por sua
localização e criação de empregos.

N° 663/95 (SEBASTIÃO MADEIRA) - Cria a área de
Livre Comércio de Imperatriz, nó Estado do
Maranhão .e dá outras providências.

N° 4.676/94 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
.distribuição de processos a magistrados
designados para os tribunais Eleitorais e dá
outras providências.

N° 1.747/96 (CIRO NOGUEIRA) - Aumenta a pena
para os crimes hediondos.

N° 1.171/95 (NILMÁRIO MIRANDA e OUTROS 16)-
Dá nova redação ao inciso 11 do parágrafo 1° do
artigo 161 da Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de N°
1940 - Código Penal.

N°. 1.006/95 (UBALDO CORRÊA) - Determina
isenção de pagamento de direitos autorais das
repetidoras de rádio e televisão do interior da
região amazônica.

N° 4.557/94 (ELIAS MURAD) - Dispõe sobre o
combate ao narcotráfico por meio de pesquisa
de suas operações financeiras e confisco do
produto do crime.

N° 3.223/97 (BENEDITO DOMINGOS) - Acrescenta N° 1.859/96 (NARCIO RODRIGUES) - Concede
parágrafo únido e incisos ao artigo 73 da Lei nO isenção do Imposto sobre Produtos
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15:00 Luiz Carlos Hauly

15:25 Carlos Apolinário

15:00 Chico Vigilante

15:25
15:50 Eliseu Moura
16:15 Efraim Morais
16:40 Jandira Feghali
17:05 Luciano Castro

17:30 Feu Rosa
17:55 Marisa Serrano
18:20 Dércio Knop

10:00 Udson Bandeira
10:25 Tuga Angerami
10:50 Ricardo Gomyde
11:15Telma de Souza
11 :40 Jarbas Lima
12:05 Humberto Costa
12:30 Ricardo Heráclio
12:55 Giovanni Queiroz
13:20 Paulo Bornhausen

15:00'Vicente Cascione
15:25 Ricardo Barros

15:00 Cidinha Campos
15:25 Márcio Reináldo Moreira

10:00 Luiz Eduardo Greenhalgh
10:25 Ademir Cunha
10:50 Agnelo Queiroz

23

20

19

MARÇO

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

- de 17 a 27 de fevereiro e março de 1998-

Data Dia da Semana Hora Nome

12 5a-feira 15:00 Emílio Assmar 24 3a-feira

15:25 Ronaldo Cezar Coelho

13 6a-feira 10:00 Miguel Rossetto 25 4a-feira

10:25 Pedro Luís Albuquerque
10:50 Pauderney Avelino 26 5a-feira

11 :15 Jovair Arantes
11 :40 Pedro Canedo 27 6a-feira

12:05 Fernando Gonçalves
12:30 Gonzaga Patriota

N° 2.401/96 (OSVALDO BIOLCHI) - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - nas aquisições de veículos
pelas auto-escolas. (Apensado: PL. nO 3.154/97
do Dep. Ênio Bacci).

NO 235/95 (VANESSA FELlPPE e OÚTROS) 
Supriroe-se o termo "civis" do artigo 19 do Ato
das DIsposições Transitórias. (Apensadas:
PECs. nO 461/97 e 479/97 do Dep. Gonzaga
Patriota e Outros).

Industrializados e do Imposto de Importação às 12:55 Milton Mendes
máquinas e implementas agrícolas destinados 13:20 Benedito Domingos
ao preparo e conservação do solo, quando --;1~6----;;2:::;-a-"";:"fe--'i-ra--""'1-:::5--':0'-::0:-:B=-e-:t::-in"""h-o-:R=o-s-a-d"""0"::""'-
,adquiridos pelas Prefeituras Municipais, para
emprego exclusivo em programas de 15:25 Narcio Rodrigues
mecanização agrícola, e dá outras providências. 15:50 João Paulo

16:15 Rodrigues Palma
16:40 Paulo Rocha
17:05 Enivaldo Ribeiro

17:30 Waldomiro Fioravante
17:55 Benedito de Lira

18:20 Nicias Ribeiro
N° 2.962/97 (FEU ROSA) - Autoriza a dedução, na 71-::;7---~3a;;--f;:-e"""ir-a--1;-;5~:0~0;:-"V~al;':-;d::-=ir:"';C::-=-0:':;:'la-=:tt::-o~---

determinação da base de cálculo do imposto de 15:25 Elton Rohnelt
renda das pessoas físicas, .do valor do imposto
de renda pago relativo a rendim~ntos oriundos 18 4

a
-feira' 15:00 Luciano Zica

do trabalho. 15:25 Nestor Duarte
15:00 Armando Abílio
15:25 Salatiel Carvalho

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO:

N° 01/88 (AMARAL NETTO e OUTROS) - Institui a
pena de morte, e dá outras providências.

N° 3.072/97 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre o
estímulo à educação do trabalhador.
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30

11":15 Sarney Filho

11 :4~ Airton Dipp
12:05 Gilvan Freire
12:30 Aroldo Cedraz
12:55 José Melo
13:20 Luiz Mainardi

15:00 Luiz Fernando

15:25 Renato Johnsson
15:50 Ceci Cunha

31

16:15Antônio do Valle
1'6:40 José Chaves

17:05 Moisés Bennesby
17:30 Noel de Oliveira
17:55 Osvaldo Reis
18:20 Marta Suplicy

15:00 Israel Pinheiro

15:25 José Aníbal

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMiSSÃO DE CONSTITUiÇÃO E

JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 01, Anexo 11
Horário: 10 horas

OITIVA DO DEPUTADO SÉRGIO NAYA

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 34·A,I95 • IMUNIDADE

PARLAMENTAR

AVISO N° 01/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 12.03.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 13 Sessão

11I - COMISSÕES MISTAS:
COMISSÃO 'MISTA DE PLANOS,

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

A V I S O N° 02/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09103/98
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 04 DIAS .

1 - PROJETq DE LEI N° 03/98-CN, que "Altera
dispositivos da Lei n° 9.473, de 22 de julho de
1997, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1998 e dá
outras providências.."
Relqtor: Deputado ARMANDO ABíuo

2 - PROJETO DE LEI N° 04/98-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo' a abrir ao Orçamento Fiscal
da, União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$
54.926.158,00, para os fins que especifica."
Relator: DeputÇldo ARNALDO MADEIRA

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 38
minutos.)
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COMISSÃO

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a, no prazo de 40 (quaren
ta) Sessões, proferir parecer a proposta
de emenda à Constituição n.!! 34-A, de
1995, que "altera os parágrafos 1!!, 2l! e 3il
do art. 53 da Constituição Federal (Imuni
dade Parlamentar)

O Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
Presidente da Comissão Especial, fez a seguinte

Distribuição n.!! 1198

Em 11-3-98

Ao Senhor Deputado JAIME MARTINS:

·Proposta de Emenda à Constituição n.!! 34-A,
de 1995, do Sr. Domingos Dutra, que "altera os pa
rágrafos 12, 212 e 312 do art. 53 da Constituição Fede

·ral". (apensadas as de n.jlS 101/95, 178195 e
518197).

Sala da Comissão, 11 de março de 1998. 
Angélica Maria Landim Ralho Aguiar, Secretária.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2!1 Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2!1 Secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
3ll Secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
4l' Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

22 WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Lrder: INOC~NCIOOLIVEIRA

Vlce-Lrderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice) José Santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Lima Netto
Álvaro Gaudêncio Neto Marilu G'uimarães
Antônio dos Santos Mendonça Filho
Antônio Geraldo Mussa Demes
Aracely de Paula Ney Lopes
Benedito de Lira Osório Adriano
Carlos Melles Paes Landim
César Bandeira Paulo Bomhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Wemer Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Lrder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Lrder: ALDO ARANTES

PSB
Lrder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlce-Lrderes:
Pedro Valadares (1 2 Vice) Ricardo Heráclio
ViCente André Gomes

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
Alcione Athayde

Robério Araújo
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine Posella

José Janene
José Unhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenha/gh

Luiz Gushiken
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Lrder: ODELMO LEÃO

PTB
Lrder: PAULO HESLANDER

Vlce-Uderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

Vlce-Lrderes:
Gerson Peres (12 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahirn Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito'Domingos
Jofran Frejat

Vlce-Lrderes:
Alcides Modesto
Ênio Bacei
Euripedes Miranda
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genorno

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lrderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

NeifJabur
Pedro Novais

Pinheiro Landim,
Regina Uno

Ricardo Rique
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra

Salvador Zimbaldi
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira ,

Veda Crusius
Candinho Mattos

Mario Negromonte
José Aníbal

A1zira Éwerton
Welson Gasparini

Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes

PSDB
Lrder: AÉCIO NEVES

Vlce-Lfderes:
Amaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feij6
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Silvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira

Vlce-Lrderes:
Wagner Rossi (12 Vice)
Confúcio Moura
Darcrsio Perondi
Edinho Bez
Femando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz Clerot
UdiaQuinán
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira



Parágrafo 42, art. 92 - 'RI

PPS

PMN
Rep~:BOSCOFRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

LIDERANÇA DO GOVERNO

Uder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

Vlee-Lrderes:
Elton Rohnelt (12 Vice) Paudemey Avelino
Sandro MabeI Ronaldo Cezar Coelho
Rodrigues Palma



COMISSÕES ESPECIAIS

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEc-2I95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
-(2 Vice-Presidente: 1Iairo Carneiro (PFL)
31! Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
11! Vice-Presidente:
21!"Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
31! Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMDB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco Alexandre Santos
zaire Rezende Nelson Otoch

PSDB

PT

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONST~TUIÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposl~o:PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente:: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! Vice-Presidénte: Cunha Lima (PPB)
31! Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Proposição: PEc-9195

PSDB

PT

PDT

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Marcelo Déda
Sandra Starling

Enio Bacci

Expedito Júnior

Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

Carlos Melles

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

João Coser
Milton Mendes

José Mauricio

Eujácio Simões

Aro/do Cadraz



Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Antônio Brasil
·2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMDB

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Carlos Airton
EmnioAssmar

Pedra Valadares (PSB)

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Bonifácio de Andrada
Franco Montora
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
SiMoTorres
Veda Crusius

PSDB

Antônio Brasil
Gonzaga Mata

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino

Roberto santos
Zulaiê Cobra

1 vaga

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
saulo Queiroz
VilmarRocha

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

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

COt.'ISSÃO ESPECIAL'.
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N2 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".

. Proposição: PEC 20-A/95 Autor: Eduardo Jorge

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

TItulares Suplentes

PFL

WeUnton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, sala 168-A
Telefones: 318-70611318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995;ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

ProPosição: PEe-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó'(PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Tltu'Jares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

Carlos Nelson

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

PDT

~nioBacci

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Israel Pinhero

A1mino Affonso

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PFL

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo



Broco (PMDBIPSDIPSI../PSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nélson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

PT

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus,Schmidt

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Mário Negromonte
• Narcio Rodrigues

'Salomão Cruz
Veda Crusius

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

Femando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schmidt

PDT

PSB

GilneyViana
Ivan Valente

Coriolano Sales

PPB

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

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Proposição: PECo 33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Lourenço (PFL)
11! VICe-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
21! Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
31! Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

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 A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!l33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97

BloC?o (PMDB, PSD,PSL)

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li, Sala 169-B
Telefone,: 3113-7555/318-7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Nl! 34-A, DE
. 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS

PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.
. 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-34195 Autor: Domingos Dutra e Outros

TItulares Suplentes

PFL

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udson Bandeira
3 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Horta
Oscar Andrade

Pedro Luis Albuquerque
Sérgio Barcellos

1 vaga

Bloco (PUDB, PSD, PSL)

Roberto JefferljDn

PL

Alexandre Cardoso

PSB

PTB

Luiz Buaiz .

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Carneiro
José Carlos Vieira
Marilu Guimarães
Ney Lopes

Albérico Filho
Confúcio Moura
João Thome Mestrinho
José Luiz Clerot
Silas Brasileiro

Edinho Bez
João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Álvaro Gaudêncio
Átila Lins

Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira

JairoAzi
Werner Wanderer

A1dir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Armando Abmo
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel



Sílvio Pessoa

Bloco (PT, PDr, PCdoB)
PSDB

Bloco (PPBlPL)

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

PT

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Antênio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Carlos Santana
João Coser

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Femando Ferro

Hélio Bicudo
João Paulo

João Faustino
Nestor Duarte

Sebastião Madeira
3 vagas

PSDB

Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh
Sérgio Miranda

A1zira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Edson Silva
Eduardo Coelho
LuizMáxirno
Nelson Marchezan

PPB PDr

AávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

Vicente André Gomes

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Serafim Venzon

PSB

Raquel, Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li - Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

A1ceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

'Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Suplentes

Gerson Peres
4 vagas

Gonzaga Patriota

Philemon Rodrigues

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

PL

PSB

Bloco (PFlJPTB)

PTB

Rodrigues Palma

Alcione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vaga

A1mino Affonso

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Angélica Fialho
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO POBUCA"

Proposição: PEe-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

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

TItulares

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Cameiro
Paulo Bomhausen



PT POT

João Fassarella
João Paulo

2 vagas Wilson Braga (PSOB)
1 vaga

Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu

POT Bloco (PUPSOIPSC)

José Egydio

Suplentes

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Rlho
Roberto Fontes

Bloco (PFLlPTB)

De Velasco

Titulares

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBJPMN)

• Adelson Salvador (PMOB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

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 Nº 57,

DE 1995, QUE "D~ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMOB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSOB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (P~L)

1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales

Autor: Hélio Bicudo

PSB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIRCAÇÕES

NA ESTRUTURA POLICIAL"

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMOB)

Titulares

Proposição: PEC-46191

Matheus Schmidt

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

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

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

Adelson Ribeiro
FéU Rosa
2 vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
PMOB

Pinheiro Landim Mauro Lopes

4 vagas Orcino Gonçalves
1 vaga

PPB

PPB A1zira Ewerton (PSOB)
Benedito Guimarães .

A1cione Athayde Gerson Peres
Jarbas Lima PSOB

RQgério Silva (PFL)
, 2 vagas José de Abreu

Vicente Arruda

PSDB
PT

João Fassarella
Herculano Anghinetli (PPBJ Sandra Starling

Mário Negromonte
POrNélson Otoch

Sebastião Madeira Matheus Schmidt

PT Bloco (PUPSOJPSC)

Marta Suplicy
Eujácio Simões

Milton Mendes Bloco (PSBJPMN)

1 vaga 1 vaga

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

1 vaga

Gervásio Oliveira



Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. COrn. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEe-s1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 VICe-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 VlÇe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sela 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)

Proposição: PEe-84I91 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3!! Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB) Jaime Fernandes
Hilário Coimbra Mauro Fecury
Murilo Pinheiro Roberto Pessoa
Osmir Lima 1 vaga

PMDB

Elcione Barbalho Euler Ribeiro (PFL)
Olávio Rocha (PSDB) 2 vagas
1 vaga,

PPB

Anivaldo Vale Gerson Peres
Benedito Guimarães 2'vagas
Raimundo Sentos (PFL)

PSDB

Antônio Feijão Aéciotlleves
Arthur Virgilio 1 vaga

PT

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

PDT

Wolney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBJPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSDJPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Titulares

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

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

Basílio Villani
Selatiel Carvalho

" 3vagas

Antônio Feijão '
LElOnidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PMDB

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões

Pedro Valadares

Haroldo Lima

PSB

PCdoB

Ricardo Heráclio

Socorro Gomes



Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Femando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Vic Pires Franco
1 v~ga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PMDB

PPB

Murilo Pinheiro
1 vaga

Luiz Femando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Femando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

PSDB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)

Confúcio Mour~

Ivandro Cunha Lima
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

RO,bério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

GilneyViana
1 vaga

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Suplentes

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PDT

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Elton Rohnelt

1 vaga

Bloco (PLJPSDIPSC)

~ito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Cal~eiros
Local: Servo Especiais - Anexo 11 - SaI~ 169-B'
Telefones: 318-7062617067

CO~ISSÃO ESPECIAL

DESTINADA' A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE '1993, QUE "ALTERA A .
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

ProposIção: PEe-155193 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente ~ascione

3 vagas

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

RobérioAraújo

Átila Lins
Hilário Coimbra

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

PSB

PDT

PSDB

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Renan Kurtz

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEe-133J92 Autor: Nlclas RIbeIro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)



Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philernon Rodrigues

Alzira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

PPB

PSOB

PMOB
Cleonâncio Fonseca
Djalrna de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 VICe-Presidente: .
32 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Tltu~res Sup~nMs

Bloco (PFUPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

Suplentes

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Mágno Bacelar

Raimundo santos
lila Bezerra

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Bloco (PFUPTB)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, sala 169-B
Te~fones:318-7~555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS!
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-S9l95 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson 5aIvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2l! VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

PSDB

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

5aIomão Cruz

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

José Genoíno
Marcelo Dada
Milton Mendes

PT

POT

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Paulo Feij6
Wilson Braga

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Luiz Mainardi
1 vaga

PT

Milton Mendes
1 vaga

~nio Bacci
Silvio Abreu

PCdoB

Coriolano 5aIes
Matheus SChmidt

1 vaga

POT

PSB

Luiz Durão

Aldo Arantes

De Velasco

Haroldo Lima

Bloco (PUP5D/PSC)
Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga PatriotaNilson Gibson

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" DO INCISO ~VI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-1281'95 Autor: Nlclas Ribeiro

1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Alexandre Cardoso

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Espo - Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAçõES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEe-96192

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)



José Luiz Clerot Nicias Ribeiro (PSDB) Marcos Vinícius José Coimbra
Luiz Femando (PSDB) Wagner Rossi Roberto Jefferson Luiz Moreira
1 vaga 1 vaga Ursicino Queiroz Maluly Netto

PPB
Vanessa Felippe 1 vaga

PMDB
Costa Ferreira (PFL) Acfylson Motta

Armando Abílio Ahíbal Gomes
Dotores Nunes Mário de Oliveira Confúcio Moura Elcione earbalho
Gerson Peres Roberto Balestra Darcísio Perondi Rita Camata
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque (PFL)

José Pinotti 3 vagas
Prisco Viana Welson Gasparini (PSDB) Saraiva Felipe

PSDB 1 vaga

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro PPB
Robério Araújo (PPB) João Leão Adylson Motta Alcione Athayde
Vicente Arruda Saulo Queiroz (PFL) Jofran Frejat Enivaldo Ribeiro
1 vaga 1 vaga José Unhares , Fausto Martello

PT Moacyr Andrade Talvane Albuquerque (PFL)

Hélio Bicudo Fernando Ferro
Sérgio Arouca (PPS) Wagner do Nascimento

Marcelo Déda José Machado PSDB

1 vaga Pedro Wilson Ceci Cunha B.Sá
PDT Jovair Arantes Pimentel Gomes

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL)
Osmânio Pereira Robério Araújo (PPB)

Silvio Abreu Renan Kurtz 1 vaga Sebastião Madeira

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
11! VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente:
Relator. Darcísio Perondi (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NrVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICrPIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DES;rINADA A PROFERJR PARECER À_
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
Nº 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEc-169J95. Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
11! Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
21! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
31! Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Pedro Canedo

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Bloco (PSBIPMN)

PDT

PT

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

Alexandre Cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Luiz Buaiz

Haroldo Uma

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Aldo Arantes

Proposição: PEc-169J93

Carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro

Bloco (PFUPTB)

Dumo Pisaneschi
Fátima Peiaes (PSDB)

Jaime Martins

Titulares

A1ceste Almeida

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Alexandre Ceranto



Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

AntOnio Geraldo
João MeHão Neto

Rubem Medina
BloCQ (PMOBIPSDlPSUPSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Bloco (PPBlPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB
AntOnio carlos'P~unzio Arthur Virgílio
Marcus Vicente Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

POT

José Mauricio Matheus Schmidt
PSB

Moreira Franco Sandro Mabel

PPB

Flávio Derzi Márcio Reinaldo Moreira
Gerson Peres Mário Cavallazzi
Jair BoIsonaro Odelrno Leão
R~rto Campos Pedro Correa
VàdãoGomes Prisco Vlafla

PSOB

Antônio Carlos Pannunzjo Alexandre Santos
Amaldo Madeira João Leão
PedroHenry Marconi Perillo
Raimundo Gomes de Matos Rommel Feljó

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schimidt Sílvio Abreu

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais -Anexo li, Sala 1697B
Telefone: 318-706317055

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇAo N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAP[TULO DA ADMINISTRAÇAo

PÚBUCA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSIÇOES CONSmUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAo

ProposIçjo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
111 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!l VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMOB)

TItulares SUplentes

1 vaga

Nilson Gibson

AntOnio Brasil

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMOB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (P~SDJPSC)

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Antônio do Valle

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
111 VICe-Presidente:
2!l VICe-Presidente:
3!l VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Damas (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Benito Gama
E1iseu Resende
Féli, Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem'Medina

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Jame Fernandes
João carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMOB

AJoysio Nunes Ferreira
EIcione Barbalho
GeddeI Vieira Uma
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim

,Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
VICente CascIone



Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa

PPB

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto Campos

PSDB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

PT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos SalJtos
1 vaga

PDT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Bloco (PUPSIWSC)

Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio

EdinhoBez Paes Landim Jonival Lucas
Hélio Rosas Paulo Heslander José Mendonça Bezerra

José Chaves 1 vaga 1 vaga
Lídia Quinan PMDB

Rubens Cosac
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas

Felipe Mendes Roberto Valadão
Felter Júnior
Flávio Derzi PPB

VadãoGomes Augusto Nardes Anivaldo Vale
1 vaga Jair BoIsonaro Amaldo Faria de Sá

1 vaga Renato Johnsson

Alberto GoIdman PSDB
Femando Torres Tuga Angerami Feu Rosa

Silvio Torres
Veda Crusius

1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossetto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bemardo PDT

1 vaga Silvio Abreu

Femando Lopes
Bloco (PUPSDIPSC)

Femando Zuppo Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Eujácio Simões
1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, SaJas 169-B

1 vaga Telefones: 318-7061n062

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
I-Iugo Rodrigues da Cunha

Oscar Andrade
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. "li DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231·A195 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abmo Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
3!1 VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
LaelVareila
Osório Adriano
Paes Landim

Sérgio Miranda

Suplentes

PedoB

Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E "li AO ARTIGO 8l! DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO As PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"

Proposlçio: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!1 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3!1 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Osmir Uma Elton Rohnelt Armando Abmo Nelson Harter



PL

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALfNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEc-320J96 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson üasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

TitUlares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-7555n063 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nll 338-A, DE 1996, QUE '''DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executlvo-
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: HélÍQ Rosas (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vaidenor Guedes (PPB)
32 VICe-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

TRula~ Sup~n~

Bloco (PFUPTB)

Darci Coelho
2 vagas

Sílvio Pessoa
Simara Ellery

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Chico da Princesa

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Elton'Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

CunhaLma
Hugo Blehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

PTB

PSDR

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PPB

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Antônio carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Welson Gasparini

Vicente cascione

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Fernando Zuppo
Joana Darc
Luciano Zica

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rpsas
Orcino Gonçalves
Silas BraSileiro
Simara EI/ery

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicéilte Cascione
Werner Wanderer

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão

5 vagas

José Coimbra

Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes

Renan Kurtz

Pedro Valadares

Valdir Colatto
4 vagas

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby
Vicente Arruda

Affonso camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Djalma de Almeida César

PTB

PPB

PSB

PSDB

Roberto Jefferson

Inácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

Luís Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Raquel Capiberibe

À1oysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Ari Magalhães
EmílioAssmar
JoãoTota
2 vagas

Dejandir Dalpasquale

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima



1 vaga

Sérgio carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossatto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
AávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT

PDT

PSB

PSDB

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

Ivan Valente
Pedro Wilson.
Valdeci Oliveira

Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!! 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)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PP8)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Cferot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

1 vaga

Aldo Rebelo

Nilson Gibson

Suplentes

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Matheus Schmidt

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

Bloco (PFUPTB)

Valdenor Guedes

PSDB

Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feij6

PT

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

PDT

Silvio Abreu

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Haroldo Lima

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7056/7052

CO~ISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!l 37o-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEe-370J96 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMD8)
2Il Vice-Presidente: José Linhares (PP8)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSD8)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares

Chico Vigilante

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

VlC6I'lte Arruda

BasOio Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PSD~

Bloco (PPB/PL)

Expedito Júnior
Luciano pjzzatto·

Nelson Márquezelli
Silvemani Santos

Bloco (PMDB/P5D/PSLJPSC)

José Luiz Clerot Femand9 Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
Simara Ellery Roberto Valadão

Marcelo Deda

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zldaiê Cobra

Aávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Ablardo Lupion
carlos Mel/es
José Rocha

Paulo Cordeiro

Luiz 8uaiz
5 vagas

Ademir Cunha
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares

Bloco (PMDBJPSDIP5L)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo



Milton Mendes 1 vaga PPB

Luiz Buaiz

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Antônio Ueno
Jaime Fernandes

João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Gonzaga Patriota

Chico da Princesa

Gerson Peres
Larnartine Posella

Laprovita Vieira
Marcio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

PL

PTB

PSB

B.Sá
carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Alexandre cardoso

José Borba

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, saIa 169-B
Telefones: 318-6874/7067
Fax: 318-2140

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

COMISSÃO 'ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!l472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS~ 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Propoalçio: PEc-472J97 Autor: senado Federal

Presidente: Djalrna de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
2!! VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Tftu~res Sup~ntes

PFL

PSDB

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
Nan Souza
Paes Landim
Werner Wanderer

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida César Alceste Almeida
Genésie Bernardino Barbosa Neto
José Luiz Clerot De Velasco (Prona)
Pedro Novais Luís Roberto Ponte
Rita camata 2 vagas
Roberto Paulino

AloysIO Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio carlos Pannunzio
Marisa serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia

Silvio Abreu

Suplentes

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

A1ceste Almeida
carlos Alberto campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de castro

Raimundo Gomes de Matos
SíMoTorres

PSB

PFL

PDT

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

.Wilson Cignachi

Fernando Ribas CaJ1i

João CoIaço Gervasio Oliveira

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N!l1, DE 1994.

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEe-t49/97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 VICe-Presidente: EnivaJdo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

TItulares

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
easOioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
YedaCruslus

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

A1exandro'~ranto

Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto

,Rogério Silva
Saulo Queiroz



José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Sérgio Carneiro

Zulaiê Cobra
1 vaga

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

PPB

JoãoTota
4 vagas

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

PPB

~nio Bacci
José.Genoíno
Milton Temer

Rodrigues Palma

Almino Affonso

PTB

PSB

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Luis Barbosa
4 vagas

PL PTB

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

BasílioVillani
Emerson Olavo Pires

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Marcos Vinícius de Campos

Mauro Fecury

PSB

PSDB

José Thomaz NonO
Marconi Perillo

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconeellos
VilmarRocha

PL

Eujácio Simões Weli.ntpn Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-70611318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 554~A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTI.R\DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

Proposição: PEe-554J97 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2l! Vice-Presidente: José RezeJ1de (PPB)
32 Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Gilvan Freire

Vicente Cascione

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Djalma de Almeida Cesar Genésio Bernardino
Henrique Eduardo Alves Paulo Lustosa
Ivandro Cunha Lima Rubens Cosac
Odacir Klein ·3 vagas
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

Adauto Pereira
Jaime Femandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

NanSouza

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7066/318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nl! 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC nll 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
111 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
2l! Vice-Presidente:
31! Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
DoIores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac



Bloco (PT, PDT, pedoB)

Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
1 vaga

Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

PT

Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

Luiz Durão

PDT

Bloco (PUPSD/PSC)

1 vaga

PPB Eujácio Simões Elton Rohnelt

PTB

Vicente Cascione Duilio Pisaneschi

PSB

Pedro Valadares Gilvan Freire

PL

Pedro Canedo Eliseu Moura

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Como Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLléos FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Bosco França

Suplentes

Paulo Lustosa
2 vagas

Álvaro Gaudêncio ~9to

Carlos Magno
Félix Mendonça

Júlio César

PPB

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Albérico Rlho
luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Loc:a: servo Com. Espo - /Jfflm 11, Sala 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabe! (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3 2Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Aécio de Borba
4 vagas

Adhemar de Barros Filho
EmílioAssmar
José Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

Maria da Conceição Tavares
Mig~el Rossetto

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB

Oscar Goldoni Pinheiro Landim
Paulo Lustosa 2 vaga
Simara Ellery

PPB
Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB
João Leão Ceci Cunha

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Domingos Leonelli
José Aníbal

Miro Teixeira

1 vaga

Gonzaga Patriota

PSDB

PT

PDT

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSBlPMN)

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando ZUppo

Pedro Canedo

1 vaga



Bloco PMDI;ilPSD/PSL

Secretária: Maria do Amparo "Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CABOTAGEM)

Poroposição: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3º Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

pedoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Suplentes

Pedro Valadares

Autora: Marta Suplicy

PSSB

Bloco (PFLlPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Titulares

Proposição: PL 1.151/95

Gervasio Oliveira

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Suplentes

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Bloco PFLJPTB

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Titulares

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotli
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
zaire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

BlocO PPB/pL.

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair BoIsonaro
José Egydio

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Yeda Crusius
2 vagas

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatli

Laprovita Vieira
Ushitaro Karnia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Mirançla

PT

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetli

Wagner Salustiano

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genoíno
Marta Suplicy

PT

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Cameiro

PDT

Vicente André Gomes

PDT PSB

Miro Teixeira José Maurício Femando Lyra Raquel Capiberibe



Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
WoIney Queiroz

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PedroYves 2 vagas
Romel Anízio

PTB

Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PSB

Alexandre Cardoso Álvaro Ribeiro

PL

Pedro Canedo Welinton Fagundes

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

PSDB

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. ':'Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl!1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2l! Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
3ll Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdOB)

Suplentes

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá

Jair Soares

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
M~uroLopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson campos

Aécio de Soma
Eurico Miranda
Nelson Meurer

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B

. Telefones: 318-6S74n066l7067

COMISSÃO ESPECiAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N26.354176, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI N2 8.672193, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS",E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI N!! 2.437196 E PROJETO DE LEI Nl! 3.633197

Proposição: PL n2 1.159195 Autor: Arlindo Chinaglia

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 VICe-Presidente: Romel Anízio (PPB)
3º Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares



PPB João Almeida (PMDB) João Paulo

Ari Magalhães 5 vagas Padre Roque Luiz Eduardo Greenhalgh

Enivaldo Ribeiro Sandra Starling Marta Suplicy

José Linhares Silvio Abreu 1 vaga

José Teles PPB
Wagner do Nascimento Benedito Domingos José Janene

PTB Bonifácio de Andrada 4 vagas
Gerson Peres

Philemon Rodrigues Arlindo Vargas Laprovita Vieira
PSB Prisco Viana

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIÂL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N!l2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

lBumres Sup~n~

PFL

PTB

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB

Femando Lyra Pedro Valadares

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Sup~ntes

Freire Júnior
saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio casar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Darc[sio Perondi
Germano Rigotto
Marqúinho Chedid
Mauro'Lopes
sandro Màbel
SrMoPessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vapessa Felippe

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, SaJa169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO E$PECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!l 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
, I

12 VICe-Presidente: Ren81do Cézar Coelho (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
32 VICe-Presidente: saridra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Tftulares

Ademir Lúêas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson CamposHaroldo Lima

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

sameyFilho
Valdomiro Meger

VilmarRocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nfclas Ribeiro
Paulo Mourão

PSDB

Bloco (PTJPDTJPedoB)

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Djalma de Almeida César
MarçaJ Filho
PedroYves

RobsonTuma
zaire Rezende

1 vaga

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Aldo Rebelo

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
saulo Queiroz

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feljó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres



Bloco (PT, POT, PCdoB) Wigberto Tartuce

Carlos Santana Aldo Rebelo
Jaques Wagner Arlingo Chinaglia Antônio Feijão
Ricardo Gomyde Femando Lopes Jovair Arantes
Sandra Starling Jair Meneguelli Leônidas Cristino

. 5everiano Alves João Paulo Mário Negromonte
PPB Pedro Henry

Aécio de Borba Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda 4 vagas
Nelson Meurer Arlindo Chinaglia

PedroYves GilneyViana

Romel Anfzio Paulo Bernardo

PTB

Leopoldo Bessone Vicente Cascione Renan Kurtz

PSB

Alexandre Cardoso Álvaro Ribeiro Gonzaga Patriota
PL

Pedro Canedo Welinton Fagundes
Sérgio Miranda

Pedro Canedo

PSOB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

PT

Carlos Santana
Nilrnário Miranda

Pedro Wilson

POT

Fernando Zuppo

PSB

Nilson Gibson

PCdoB

Aldo Rebelo
Secretária: Rejane Marques .
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSmUnVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI NlI 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposlçio: PL-3.710J93 Autor: Poder Exec... tlvo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! VICe-Presidente:
32 VlCé:Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMOBlPSOIPSL)

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PPB

pSOB

Herculano Anghinetti (PPB)

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PL n2 4.376193

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Danilo de Castro

Augusto Viveiros
Fraiicisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Prr.:,iderll€
32 VICe-f'rtlside;lte: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

TItulares

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

CpMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NlI 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende

Carlos Nelson
Femando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
. Paulo Ritzel
Rubens Cosac

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Jarbas Urna
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes



Jovair Arantes Nelson Otoch Pedro Luís Albuquerque (PFL) 1 vaga

PT PSDB
Milton Mendes Miguel Rossetto Antônio Carlos Pannunzio Márcia Marinho
Sandra Starling Waldomiro Fioravante Ceci Cunha Osmânio Pereira

PDT Elias Murad Pimentel Gomes (PPS)
1 vaga Femando Lopes Jovair Arantes R6mmel Feijó

Bloco (PLJPSDIPSC)
1 vaga Tuga Angerami

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB) PT

PedoB Arlindo Chinaglia Jaques Wagner

Aldo Arantes Aldo Rebelo Eduardo Jorge Sandra Starling
Humberto Costa Sérgio Arouca (PPS)

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NR 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRO(BE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CON~RATOS

QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposlçio: PL 4.425194 Autor: Iram saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 VICe-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Blo,:o (PPB, PL)

Germano Rigotto
José A1demir

José Lüiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Suplentes

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Gonzaga PatriotaRicardo Heráclio

. PDT

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB)

PSB

PFL

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-706V318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição,: .P~ 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Filoberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
32 Vice-~residente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

Suplentes

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Cameiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo BioJchi

Rogério Silva
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

TItulares

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes

Femando Torres
Feu Rosa

Flávio Ams
Leônidas Cristino



Roberto Brant
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira FeghaJi
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Marconi Perillo
1 vaga

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gornyde
Valdeci Oliveira

José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PSDB

José Linhares
Ricardo Izar

1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

PPB PT

Enio Bacci
1 vaga

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro FIOravante

PDT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

José Borba Bloco (PUPSD/PSC)

AmaIdo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PTB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Rodrigues Palma

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA; INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES' NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Brunilde LMero CârvaIho de Moraes
. Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Meta (PMDB)
12 V/C9-Presidente: Edjn~ Bez (PMDB)

, 22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho'
José Santana de Vascoooellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Lima

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Fernando Lyra

Benito Gama
Félix Mendonça
MarIOeI Castro
Ney Lopes
Paes Landim
saulo Queiroz
Vilmar Rocha

EeJinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas t3rasileiro
1 vaga

PMDB

Pedro Valadares

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas



Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, saJa 169-8
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMD8)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (P6D8)
2l! VICe-Presidente: Marta Suplicy(PT)
32 Vice-Presidente: Dolores Nunes (PP8)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares Suplentes

PFL

PPB

Delfim Netto Cunha8ueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz Carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo 2 vagas
Veda Crusius

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares
Vânio dos Santos Nedson Micheleti

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Femando Lopes Paulo 8emardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso Ricardo Heráclio

PCdoB

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2l! VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMD8)
32 VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: ZulaiA Cobra (PSD8)

Thulares Suplenbs

PFL

PSB

Raquel capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, saJa 169-8
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO AMBrrO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

5 vagas

José Coimbra

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Esther Grossl
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTJPDTJPCdoB)
11

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa

Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto

Etevalda Grassi de Menezes

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetti

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
TeIma de Souza

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Ura
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerra

Dareísio Perondi
ElcioÍ1e Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno
Rita Camata
TetA Bezerra



Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Zaire Rezende
1 vaga

PSDB

1 vaga

PSDB
Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde
1 vaga

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Femando Ferro

Femando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

José Aníbal
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz NollÔ

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Fernando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

PTB
Adylson Motta
Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga.

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PTB

Nelson Marquezelli

PSB

Nilson Gibson

PL

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo" - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067 '

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO Nl! 14-A,
DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE O

PERíODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

Pedro Canedo Luiz Buaiz Proposição:PEC 14195 Autor: Adylson Motta

PFL

Antônio !'ano
Arolde de Oliveira

Carlos Magno
Marcos Viníç,ius de Càmpos

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Secretária: Bruni/de Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLE~ENTAÇÃODA,ÁREA DE LIVRE
COMERCIO DAS AMERICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2!! Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Suplentes

Titulares Suplentes Barbosa Neto Asdrúbal Bentes

PFL
De Velasco (PAONA) Fernando Diniz
Ivandro Cunha Lima Nair Xavier Lobo

Francisco Horta Uma Netto PSDB
José Lourenço Paulo Gouvêa
Paulo Bomhausen Rogério Silva Carlos Alberto Luiz Máximo
SameyFilho Wemer Wanderer José Thomaz Nonô Max Rosenmann

Salvador Zimbaldi 1 vaga

Germano Rigotto
2 vagas

Blo~o PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

Chico Vigilante
Padre Roque

Bloco (PT, POT, PCdoB)

, João Coser
José Augusto (PPS)



Severiano Albes 1 vaga Titulares Suplentes

PPB PFL

PFL
1 vagaJosé Coimbra

PTB

PPB'

Francisco Rodrigues Cláudio Chaves
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSDB

João Tota Carlos Airton
Valdenor Guedes Luís Barbosa

Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

Suplentes

José Teles
Silvemani Santos (PFL)

1 vaga

PTS

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares

José Carlos Aleluia Augusto Viveiros
Lima Netto Carlos Alberto campista

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Safa 169-B
Telefones: 318-7067Í7052

.,SDB

Koyu lha Féu Rosa
Marcus Vicente Paulo Feijó

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos Santana Nedson Micheleti
Teima de Souza 1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)

Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

EdinhoBez
João Henrique

Lamartine PoseUa
Nilton Baiano

PPB

Hermes ParcianeUo
Mário Martins

José Janene
1 vaga

COMI~SÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

'. Coordenador. Deputado carlos Alberto (PSDB)
Aroldo cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI·
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador. Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airtbn (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
~i1ney ViaNa (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7062n061



COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PERíODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

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"

Luiz Fernando (PSOB)

Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Autor: Presidência

Suplentes

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT) .

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMOB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

Gilney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B .
Telefones: 318-706617067



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO '

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.ed. - R$ 9,90
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LDB: Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - R$ 1,98

A visão da Comissão de Relações
Exteriore~s sobre a política externa do

Brasil - R$ 1,98

Endereços dos Deputados - 199511999
. R$ 7,92

--,--

Homenagem à sra Rtlhíyyih Rabbani,
primeira-dama da Comunidade Bahá'í

Mundial - R$ 2,47

Dívida externa: a experiência brasileira
R$1,21

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271. . .
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.
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EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 384 PÁGINAS


